
 
 

 



            รายงานการวิเคราะห์ข๎อมูลอปุสงค์และอุปทานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ก] 
 

 
   
 
  ในปี พ.ศ. 2550 กระทรวงแรงงาน โดยส านักงานปลัดกระทรวงแรงงานได๎เริ ่ม
ด าเนินการส ารวจข๎อมูลความต๎องการและการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ พร๎อมทั้งพัฒนา
ระบบฐานข๎อมูลอุปสงค์และอุปทานด๎านแรงงาน โดยได๎จัดท าระบบซอฟต์แวร์บันทึกข๎อมูลอุปสงค์  
(ความต๎องการแรงงาน) และอุปทานด๎านแรงงาน (ผู๎ส าเร็จการศึกษา) และได๎ด าเนินการส ารวจข๎อมูลอีก
ครั้งในปี พ.ศ. 2554 และตํอเนื่องทุกปีตั้งแตํปี พ.ศ. 2556 เป็นต๎นมา เพื่อให๎ข๎อมูลอุปสงค์และอุปทาน
ด๎านแรงงานมีความทันสมัยและสอดคล๎องกับสถานการณ์ ซึ่งข๎อมูลจากการส ารวจดังกลําว จะเป็น
เครื่องชี้แนวโน๎มภาวะการจ๎างงาน สถานการณ์ความต๎องการและการขาดแคลนแรงงาน เพ่ือใช๎วางแผนการ
ผลิตและพัฒนาก าลังคนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  
  ส านักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได๎จัดท ารายงานการวิเคราะห์ข๎อมูลอุปสงค์ 
(Demand) และอุปทาน (Supply) ปี 2560 ขึ้น เพื่อใช๎เป็นข๎อมูลประกอบการวิเคราะห์ข๎อมูลความต๎องการ
ก าลังแรงงานให๎กับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง หวังเป็นอยํางยิ่งวํารายงานการวิเคราะห์ข๎อมูลอุปสงค์และอุปทาน
ของจังหวัดกาฬสินธุ์ จะเป็นประโยชน์แกํผู๎สนใจ หากมีข๎อเสนอแนะประการใด ส านักงานแรงงานจังหวัด
กาฬสินธุ์ขอรับไว๎ด๎วยความขอบคุณยิ่ง 
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  ก าลังแรงงาน  การมีงานท า การว่างงาน  จังหวัดกาฬสินธุ์ มีประชากรรวม 985,152 
คน เป็นผู๎อยูํในก าลังแรงงาน 401,730 คน แบํงเป็น ผู๎วํางงาน 1,950 คน  ผู๎มีงานท า 398,932 คน  และผู๎
ไมํอยูํในก าลังแรงงาน 250,994 คน (ท างานบ๎าน  เรียนหนังสือ และอ่ืน ๆ) 

  สถานการณ์ด้านอุปสงค์ (Demand) จังหวัดกาฬสินธุ์  
  จ านวนผู๎มีงานท าทั้งหมดใน ปี 2560 มีจ านวน 12,902 คน พบวําท างานในกิจการขายสํง 
ขายปลีก ซํอมยานยนต์และจักรยานยนต์ มากที่สุด  5,396 ราย (ร๎อยละ 41.82) รองลงมาได๎แกํกิจการ
อาหารและอาหารสัตว์ 3,305 ราย (ร๎อยละ 25.62) และกิจการกํอสร๎าง 1,093 ราย (ร๎อยละ 8.47) 
  ความต๎องการแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2560 มีความต๎องการแรงงานรวมทั้งสิ้น 98 
อัตรา พบวํากิจการมีความต๎องการแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับปวส.มากที่สุด จ านวน 41 อัตรา  
รองลงมาได๎แกํ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 23 อัตรา และระดับต่ ากวํามัธยมศึกษาตอนต๎น 
จ านวน 22 อัตรา  อาชีพท่ีมีความต๎องการแรงงานมากที่สุด 2 อาชีพ ได๎แกํ นักบัญชีทั่วไป ; สมุห์บัญชี และ
พนักงานบริการลูกค๎า รองลงมาได๎แกํ พนักงานกวาดถนน คนงาน และชํางซํอมเครื่องจักรกลยานยนต์อื่น ๆ 

การขาดแคลนแรงงานของจังหวัดกาฬสินธุ์ในปี 2560  พบวํามีการขาดแคลนแรงงาน  
ทั้งสิ้น 55 อัตรา แยกเป็นระดับปวส.มีการขาดแคลนแรงงานมากที่สุด จ านวน 36 อัตรา (ร๎อยละ 65.45) 
รองลงมาได๎แกํ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 8 อัตรา (ร๎อยละ 14.55) และระดับต่ ากวํามัธยมศึกษา
ตอนต๎น จ านวน 6 อัตรา (ร๎อยละ 10.91) ตามล าดับ อาชีพที่ขาดแคลนมากที่สุด  ได๎แกํ นักบัญชีทั่วไป ; 
สมุห์บัญชี  จ านวน 23 อัตรา  รองลงมาได๎แกํ ชํางซํอมเครื่องจักรกลยานยนต์อ่ืน ๆ 

สถานการณ์ด้านอุปทาน (Supply) จังหวัดกาฬสินธุ์  
  ระดับมัธยมศึกษา มีผู๎ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 มีจ านวน 17,999 คน ชาย 
8,104 คน และหญิง 9,895 คน พบวํามีผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมต๎น จ านวน 9,132 คน และมัธยม
ปลาย จ านวน 8,867 คน โดยผู๎ส าเร็จการศึกษาสํวนใหญํเป็นเพศหญิงมากกวําเพศชาย   

ระดับอาชีวศึกษา มีผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. 399 คน โดยจบการศึกษาสาขาวิชา 
อุตสาหกรรมมากท่ีสุด คือ 199 คน รองลงมาได๎แกํ สาขาพณิชยกรรม บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ 167 คน  
สํวนระดับ ปวส./อนุปริญญา มีผู๎ส าเร็จการศึกษา จ านวน 734 คน โดยจบสาขาวิชาพณิชยกรรม 
บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ มากที่สุด 340 คน รองลงมาได๎แกํ สาขาอุตสาหกรรม 311 คน  

ระดับอุดมศึกษา มีผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 957 คน สาขาท่ีจบมากท่ีสุด ได๎แกํ  
สาขาการศึกษา จ านวน 251 คน รองลงมาได๎แกํสาขาพณิชยกรรม บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ จ านวน 225 
คน ในระดับปริญญาโท มีผู๎ส าเร็จการศึกษา จ านวน 43 คน สาขาที่จบมากที่สุด ได๎แกํ สาขารัฐศาสตร์ 
จ านวน 13 คน รองลงมาได๎แกํสาขาพณิชยกรรม บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ จ านวน 11 คน 
  อัตราการศึกษาตํอของนักศึกษาที่จบในปีการศึกษา 2558 ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เพศชายมีอัตราการศึกษาตํอสูงกวําเพศหญิง   สํวนระดับปวช. ปวส./อนุปริญญา 
เพศหญิงจะมีอัตราการศึกษาตํอสูงกวําเพศชาย โดยอัตราการศึกษามีเพียงระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นที่เกิน
กวําร๎อยละ 50  และระดับปวส. /อนุปริญญามีอัตราการศึกษาตํอต่ ากวําร๎อยละ 20 
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  อัตราการมีงานท า ของนักศึกษาที่จบในปีการศึกษา 2558 พบวําในระดับมัธยมศึกษาต๎อน
ต๎น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนหญิงมีอัตราการท างานมากกวํานักเรียนชาย  สํวนระดับปวช. 
และปวส./อนุปริญญา นักเรียนชายมีอัตราการมีงานท ามากกวํานักเรียนหญิง ทั้งนี้ ระดับปวส./อนุปริญญา 
มีอัตราการมีงานท าของผู๎ส าเร็จการศึกษาสูงสุด ในทุกระดับการศึกษา    
 การคาดประมาณแนวโน้มความต้องการก าลังคนของจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2561-2565  พบวํา 
จ านวนการจ๎างงานโดยรวมของจังหวัดกาฬสินธุ์เฉลี่ย 567,198 คนตํอปี สาขาที่มีการจ๎างงานมากที่สุด คือ 
การเกษตร การเลี้ยงสัตว์บกและสัตว์น้ า จ านวน 309,395 คนตํอปี เมื่อแยกตามระดับการศึกษา มีการจ๎าง
งานในระดับประถมศึกษาหรือต่ ากวํามากที่สุด เฉลี่ยเทํากับ 320,119  คนตํอปี  สํวนอาชีพที่มีการจ๎างงาน
มากที่สุด คือ อาชีพผู๎ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด๎านการเกษตรและการประมง  เฉลี่ยเทํากับ 277,021 คนตํอปี   
  การคาดประมาณอุปทานแรงงานของจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2561-2565  จากการคาด
ประมาณการผู๎ส าเร็จการศึกษาหรือการผลิตก าลังคน ในอีก 5 ปีข๎างหน๎า พบวํามีผู๎ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด
ไมํต่ ากวํา 15,000 คน และมีแนวโน๎มลดลงจากปี 2561 จ านวน 16,162 ลดลงเหลือ 15,865 คน ในปี 
2565 และแนวโน๎มของผู๎ส าเร็จการศึกษาและพร๎อมที่จะเข๎าสูํตลาดแรงงาน ทั้งหมดไมํเกิน 1,927 คน เป็นผู๎
ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด  รองลงมาได๎แกํ ระดับ ปวส.  มัธยมปลาย  ระดับ ปวช. และ
ระดับมัธยมต๎นหรือต่ ากวํา   สํวนแนวโน๎มของผู๎ส าเร็จการศึกษาและไมํได๎ศึกษาตํอในแตํละปี ไมํต่ ากวํา 
1,900 คน ซึ่งเป็นการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด 
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ก าลังแรงงาน  การมีงานท า  การว่างงาน 
  ในไตรมาส 2 ปี 2560 (เมษายน – มิถุนายน 2560) จังหวัดกาฬสินธุ์มีประชากรรวม 
จ านวน 985,152 คน แบํงเป็นประชากรชาย จ านวน 489,356 คน คิดเป็นร๎อยละ 49.67 ของจ านวน
ประชากรทั้งหมดของจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชากรหญิง จ านวน 495,796 คน คิดเป็นร๎อยละ 50.33 ของ
จ านวนประชากรทั้งหมดของจังหวัดกาฬสินธุ์ และส านักงานสถิตจังหวัดกาฬสินธุ์ ได๎ด าเนินการส ารวจ
ภาวะการท างานของประชากรภายในจังหวัดโดยประชากรที่มีก าลังแรงงานที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปมีจ านวน 
652,724 คน รายละเอียดได๎ดังนี้ (แผนภาพที ่1)  
 

แผนภาพที่ 1 โครงสร้างประชากรจังหวัดกาฬสินธุ์  
ไตรมาส 2 ปี 2560 (เมษายน – มิถุนายน 2560) 

 

 

 

            
            
            
            
         
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 
652,724 คน 

 

ผู้อยู่ในก าลัง
แรงงาน 401,730 

คน 

ผู้ไม่อยู่ในก าลัง
แรงงาน 250,994 

คน 

ก าลังแรงงานที่รอ

ฤดูกาล  843 คน 
 

แรงงานปัจจุบัน 
400,887 คน 

 

ผู้มีงานท า 
398,932 คน 

 

ผู้ว่างงาน 
    1,955 คน 

 

ท างานบ้าน 
91,700 คน 

 

เรียน
หนังสือ 
54,762 

อ่ืนๆ 
104,532 
คน 

นอกภาคเกษตรกรรม 
191,893 คน 

 

ในภาคเกษตรกรรม 
207,039 คน 

 

1. โครงสร้างประชากร ประชากรวัยแรงงาน และก าลังแรงงานของจังหวัดกาฬสินธุ์  



            รายงานการวิเคราะห์ข๎อมูลอปุสงค์และอุปทานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [4] 
 

จังหวัดกาฬสินธุ์ มีประชากรรวมทั้งสิ้น  985,152 คน แยกเป็นประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 
จ านวน 652,724 คน เป็นผู๎ที่อยูํในก าลังแรงงานมีจ านวน 401,730 คน คิดเป็นร๎อยละ 61.55 ของผู๎มีอายุ 
15 ปีขึ้นไป ผู๎ที่อยูํในก าลังแรงงานปัจจุบันมีจ านวน 400,887 คน คิดเป็นร๎อยละ 99.79 ของผู๎ที่อยูํในก าลัง
แรงงานรวม โดยแบํงเป็นผู๎มีงานท า จ านวน 398,932 คน คิดเป็นร๎อยละ 99.51 และก าลังแรงงานที่วํางงาน 
มีจ านวน 1,955 คน คิดเป็นร๎อยละ 0.49 ของผู๎อยูํในก าลังแรงงานปัจจุบัน สํวนผู๎ที่ไมํอยูํในก าลังแรงงานมี
จ านวน 250,994 คน คิดเป็นร๎อยละ 38.45 ของผู๎มีอายุ15 ปีขึ้นไป โดยแบํงเป็นกลุํมท างานบ๎าน จ านวน 
91,700 คน คิดเป็นร๎อยละ 36.53 กลุํมเรียนหนังสือจ านวน 54,762 คน คิดเป็นร๎อยละ 21.82 และอ่ืนๆ
จ านวน 104,532 คน คิดเป็นร๎อยละ 41.65 ของผู๎ไมํอยูํในก าลังแรงงาน ดังแผนภูมิที่ 1 

นอกจากนี้ยังพบวํา ในชํวงปี 2555-2556 ประชากรวัยแรงงาน และผู๎อยูํในก าลังแรงงานมี
แนวโน๎มเพ่ิมขึ้น และเริ่มลดลงในปี 2557 โดยในปี 2555 มีผู๎อยูํในก าลังแรงงาน จ านวน 580,271 คน 
ลดลงเป็น 409,564 คน ในปี 2559 คิดเป็นอัตราสํวนที่ลดลงประมาณร๎อยละ 29.41  

แผนภาพที่ 2 จ านวนประชากร ประชากรวัยแรงงาน และผู้อยู่ในก าลังแรงงาน ปี 2555-2559 

 
ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ 
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ประชากรทั้งหมด ประชากรวัยแรงงาน ก าลังแรงงาน 



            รายงานการวิเคราะห์ข๎อมูลอปุสงค์และอุปทานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [5] 
 

 

 

2.1  จ านวนผู้มีงานท า จ าแนกตามระดับการศึกษา 
       ในชวํงปี 2557-2559   ผู๎มีงานท าในจังหวัดกาฬสินธุ์มีแนวโน๎มลดลง โดยในปี 2559 

ระดับการศึกษาที่มีอัตราการลดลงของผู๎มีงานท ามากท่ีสุด คือ ระดับประถมศึกษา มีผู๎มีงานท า จ านวน 
450,856 คน คิดเป็นร๎อยละ 8.05 เมื่อเทียบกับปี 2558  รองลงมาคือระดับต่ ากวําประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษาตอนต๎น 108,110 คน และ 47,460 คน  คิดเป็นร๎อยละ 5.31 และ 2.58 ตามล าดับ  มีเพียง
ระดับอุดมศึกษา ตั้งแตํปี 2557-2559  ผู๎มีงานท ามีแนวโน๎มสูงขึ้น (ตารางที่ 1) 

ตารางที่ 1 จ านวนผู้มีงานท า จ าแนกตามระดับการศึกษา ปี 2557-2559 

ระดับการศึกษา 2557 2558 2559 
ไมํได๎รับการศึกษา 415 741 651 
ต่ ากวําประถมศึกษา 126,889 114,176 108,110 
ประถมศึกษา 160,226 151,413 139,217 
มัธยมศึกษาตอนต๎น 54,691 48,715 47,460 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 65,562 59,965 59,623 
อุดมศึกษา 42,354 48,583 53,575 
การศึกษาอ่ืนๆ 58 - - 

รวม 450,195 423,593 408,636 
ที่มา :  ส านักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ ์
 

2.2  โครงสร้างการว่างงาน 
จ านวนผู๎วํางงานในจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2556 มีจ านวน 1,483 คน และลดลงในปี  

2557  เป็นจ านวน 611  คน คิดเป็นอัตราทีล่ดลงร๎อยละ 58.80 และเพ่ิมข้ึนในปี 2557  โดยในปี 2559 
จ านวนผู๎วํางงาน  จ านวน 881 คน คิดเป็นอัตราการวํางงานร๎อยละ 0.21  ทั้งนี้ในชํวงปี 2555-2559 
จังหวัดกาฬสินธุ์มีอัตราการวํางงานไมํถึง 1% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. โครงสร้างการจ้างงานของจังหวัดกาฬสินธุ์ 



            รายงานการวิเคราะห์ข๎อมูลอปุสงค์และอุปทานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [6] 
 

แผนภาพที่ 3 จ านวนผู้ว่างงาน และอัตราการว่างงาน ปี 2555-2559  

 

 
ที่มา : ส านกังานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ ์
หมายเหตุ : อัตราการวาํงงาน   =       ผู๎วํางงานในจังหวัด x 100 
              ผูอ๎ยูํในก าลังแรงงานในจังหวัด 

 
2.3  สถานการณ์การจ้างแรงงาน 
   1) จ าแนกตามอุตสาหกรรม 
       ในไตรมาส 2 ปี 2560  จังหวัดกาฬสินธุ์มีแรงงานอยูํในภาคเกษตรกรรม จ านวน 

207,039 คน คิดเป็นร๎อยละ 51.90 ของผู๎มีงานท าท้ังหมด สํวนผู๎ท างานนอกภาคเกษตรกรรม 191,893 คน 
คิดเป็น ร๎อยละ 48.10 คน  ของผู๎มีงานท าท้ังหมด โดยกลุํมที่ท างานนอกภาคเกษตรกรรมจะท างานในสาขา
การขายสํง การขายปลีก การซํอมยานยนต์ฯ สูงสุดมี 53,348 คน คิดเป็นร๎อยละ 13.37  รองลงมาคือการ
ผลิต  จ านวน 40,699 คน (ร๎อยละ 10.20)  สาขาการกํอสร๎าง 26,854 คน (ร๎อยละ 6.73)  และสาขาการ
บริหารราชการและป้องกันประเทศ  23,890 คน (ร๎อยละ 5.99)  รวมทั้งกิจการโรงแรมและอาหาร 13,353 
คน (ร๎อยละ  3.35)  (ตารางที่ 2) 
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อัตราการวํางงาน จ านวนผู๎วํางงาน (คน) 



            รายงานการวิเคราะห์ข๎อมูลอปุสงค์และอุปทานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [7] 
 

ตารางท่ี 2  ผู้มีงานท าของจังหวัดกาฬสินธุ์  และสัดส่วนร้อยละจ าแนกตามอุตสาหกรรม 
ไตรมาส 2 ปี 2560 

     ที่มา : ส านกังานสถิติจังหวัดกาฬสนิธุ์ 

 

 

 

 

 

 

 
ประเภทอุตสาหกรรม 

 
จ านวน(คน) ร้อยละ 

ภาคเกษตรกรรม 207,039 51.90 
1.  เกษตรกรรม การลําสัตว์ และป่าไม๎ 207,039 51.90 
2.  การท าเหมืองแรํ และเหมืองหิน - - 

นอกภาคเกษตรกรรม 191,893 48.10 
3.  การผลิต 40,699 10.20 
4.  การไฟฟ้า ก๏าซ และไอน้ า 708 0.18 
5.  การจัดหาน้ า บ าบัดน้ าเสีย 669 0.17 
6.  การกํอสร๎าง 26,854 6.73 
7.  การขายสํง การขายปลีกฯ 53,348 13.37 
8.  การขนสํงที่เก็บสินค๎าและการคมนาคม 3,660 0.92 
9.  กิจกรรมโรงแรม และอาหาร 13,353 3.35 
10.  ข๎อมูลขําวสารและการสื่อสาร 196 0.05 
11.  กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 1,518 0.38 
12.  กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 591 0.15 
13.  กิจกรรมทางวิชาชีพและเทคนิค 189 0.05 
14.  การบริหารและการสนับสนุน 1,460 0.37 
15.  การบริหารราชการและป้องกันประเทศ 23,890 -5.99 
16.  การศึกษา 12,025 3.01 
17.  สุขภาพและสังคมสงเคราะห์ 7,824 1.96 
18.  ศิลปะความบันเทิงนันทนาการ 1,316 0.33 
19.  กิจกรรมบริการด๎านอื่นๆ 2,286 0.57 
20.  ลูกจ๎างในครัวเรือน 1,308 0.33 
21.  องค์การระหวํางประเทศ - - 

รวม 398,932 100.00 



            รายงานการวิเคราะห์ข๎อมูลอปุสงค์และอุปทานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [8] 
 

   2) จ าแนกตามอาชีพ 
       ตารางที่ 3 แสดงให๎เห็นวําเมื่อจ าแนกแรงงานออกตามระดับอาชีพ พบวํา 

ผู๎ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด๎านการเกษตรและการประมง มีมากท่ีสุด จ านวน 198,738 คน (ร๎อยละ 49.82)  
รองลงมา คือ พนักงานบริการและพนักงานในร๎าค๎าและตลาด จ านวน 59,421 คน (ร๎อยละ 14.90) และ
ผู๎ปฏิบัติงานด๎านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค๎าที่เกี่ยวข๎อง จ านวน 47,607 คน (ร๎อยละ 11.93) 

ตารางท่ี 3  ผู้มีงานท าของจังหวัดกาฬสินธุ์ และสัดส่วนร้อยละจ าแนกตามอาชีพ 
ไตรมาส 2 ปี 2560 

ประเภทอาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. ผู๎บัญญัติกฎหมาย ข๎าราชการระดับอาวุโส และผู๎จัดการ 10,066 2.52 
2. ผู๎ประกอบวิชาชีพด๎านตําง ๆ 16,579 4.16 
3. ผู๎ประกอบวิชาชีพด๎านเทคนิคสาขาตําง ๆ และอาชีพที่เก่ียวข๎อง 6,988 1.75 
4. เสมียน 7,216 1.81 
5. พนักงานบริการและพนักงานในร๎านค๎าและตลาด 59,421 14.90 
6. ผู๎ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด๎านการเกษตรและการประมง 198,738 4.98 
7. ผู๎ปฏิบัติงานด๎านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค๎าท่ีเกี่ยวข๎อง 47,607 11.93 
8. ผู๎ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักรและผู๎ปฏิบัติงานด๎านการประกอบ 23,870 5.98 
9. อาชีพขั้นพ้ืนฐานตํางๆ ในด๎านการขายและการให๎บริการ 28,448 7.13 
10. คนงานซึ่งมิได๎จ าแนกไว๎ในหมวดอ่ืน - - 

รวม 398,932 100.00 

  3) จ าแนกตามระดับการศึกษา 
   ตารางที่ 4 แสดงให๎เห็นวําในไตรมาส 2 ปี 2560 ผู๎มีงานท าในจังหวัดกาฬสินธุ์สํวนใหญํมี

การศึกษาระดับประถมศึกษา (ร๎อยละ 35.44) และระดับต่ ากวําประถมศึกษา (ร๎อบะ 22.90) ขณะที่
ระดับอุดมศึกษามีเพียงร๎อยละ 12.30 

ตารางท่ี 4  ผู้มีงานท าของจังหวัดกาฬสินธุ์ และสัดส่วนร้อยละจ าแนกตามระดับการศึกษา 
ไตรมาส 2 ปี 2560 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไมํได๎รับการศึกษา - - 
ต่ ากวําประถมศึกษา 91,349 22.90 
ประถมศึกษา 141,398 35.44 
มัธยมศึกษาตอนต๎น 50,544 12.67 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 66,555 16.68 
อุดมศึกษา 49,086 12.30 

รวม 398,932 100.00 
             ที่มา :  ส านักงานสถิตจิังหวดักาฬสินธุ ์



            รายงานการวิเคราะห์ข๎อมูลอปุสงค์และอุปทานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [9] 
 

 
 
 
3.1  ผลการส ารวจข้อมูลอุปสงค์แรงงานในเชิงปริมาณ 

1) จ านวนผู้ท างานทั้งหมด 
จากการส ารวจข๎อมูลอุปสงค์และอุปทานเพ่ือรองรับการจัดท าแผนพัฒนาก าลังคนระดับ

จังหวัด  ปี 2560 ซึ่งด าเนินการส ารวจสถานประกอบการใน 29 สาขาอุตสาหกรรม ในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
จ านวน 292 แหํง(สถานประกอบกิจการที่มีรายชื่ออยูํในระบบประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์  ยกเว๎น
สถานศึกษา หนํวยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ) พบวํา ในปี 2560 มีผู๎ท างานจ านวนรวมทั้งสิ้น 12,902 ราย 
เป็นชาย 8,586  ราย (ร๎อยละ 69.55) หญิง 4,316 ราย (ร๎อยละ 33.45)  ทั้งนี้ผู๎ท างานสํวนใหญํเป็นกลุํม
แรงงานไร๎ฝีมือมากที่สุด จ านวน 7,119 ราย (ร๎อยละ 55.18) รองลงมาได๎แกํกลุํมแรงงานกึ่งฝีมือ 3,302 
ราย (ร๎อยละ 25.59) และกลุํมแรงงานฝีมือ 2,102 ราย (ร๎อยละ 16.29) ตามล าดับ (ตารางท่ี  5) 
 

ตารางท่ี 5 จ านวนผู้มีงานท าทั้งหมดจ าแนกตามเพศ ปี พ.ศ.2560 

ที่มา : ระบบฐานข๎อมูลแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน 

 
เมื่อพิจารณาเป็นรายกิจการ พบวํา กิจการที่มีผู๎ท างานมากที่สุดได๎แกํ กิจการขายสํง  ขาย

ปลีก ซํอมยานยนต์และจักรยานยนต์ โดยมีผู๎ท างานอยูํถึง 5,396 ราย (ร๎อยละ 41.82 ของจ านวนผู๎มีงานท า
ทั้งหมด) รองลงมาได๎แกํกิจการอาหารและอาหารสัตว์ 3,305 ราย (ร๎อยละ 25.62) และกิจการกํอสร๎าง 
1,093 ราย (ร๎อยละ 8.47)  (ตารางที่ 6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับฝีมือแรงงาน 
ชาย หญิง รวม 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ผู๎เชี่ยวชาญผู๎บริหาร 207 2.41 172 3.99 379 2.94 
แรงงานฝีมือ 1,323 15.41 779 18.05 2,102 16.29 
แรงงานกึ่งฝีมือ 2,299 26.78 1,003 23.24 3,302 25.59 
แรงงานไร๎ฝีมือ 4,757 55.40 2,362 54.73 7,119 55.18 

รวม 8,586 100.00 4,316 100.00 12,902 100.00 

3.  สถานการณ์ด้านอุปสงค์ (Demand) ของตลาดแรงงานในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
    ของจังหวัดกาฬสินธุ์ 



            รายงานการวิเคราะห์ข๎อมูลอปุสงค์และอุปทานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [10] 
 

ตารางท่ี  6  จ านวนผู้ท างานทั้งหมดจ าแนกประเภทกิจการ ปี พ.ศ. 2560 
   หน่วย : คน 

อุตสาหกรรม แรงงานไร้
ฝีมือ 

แรงงานกึ่ง
ฝีมือ 

แรงงาน 
ฝีมือ 

ผู้เชี่ยวชาญ/
ผู้บริหาร 

รวม 

1. เกษตรกรรม การเลี้ยงสตัว์บกและสตัว์น้ า 30 9  -  - 39 
2. อาหารและอาหารสัตว ์ 1,673 894 612 126 3,305 
3. การท าเหมืองแรํและเหมืองหิน 3  -  -  - 3 
4. การผลติสิ่งทอ 55 145 8 2 210 
5. การผลติเสื้อผ๎าเครื่องแตํงกาย 13 17 1  - 31 
6. การผลติรองเท๎าและเครื่องหนัง  -  -  -  -  - 
7. อัญมณีและเครื่องประดับ  -  -  -  -  - 
8. การผลติไม๎และผลิตภณัฑ์จากไม๎  
(ยกเว๎นเฟอร์นิเจอร์) 28 21  -  - 49 
9. เฟอร์นิเจอร ์ 6 15 1 -  22 
10. การผลิตกระดาษและผลิตภณัฑ์กระดาษ -   - -  -  -  
11. ปิโตรเลียม -  -  -  -  -  
12. ปิโตรเคม ี -  -  -  -  -  
13. การผลิตเคมภีัณฑแ์ละผลิตภณัฑ์เคมี 63 2 3 -  68 
14. การผลิตยางพาราและผลิตภณัฑ์ยาง -  -  -  -  -  
15. ผลิตภณัฑ์พลาสติก 35 1 -  -  36 
16. ผลิตภณัฑ์จากแรํอโละ 363 32 25 1 421 
17. การผลิตโลหะและผลิตภัณฑป์ระดิษฐ ์ 24 97 41 5 167 
18. ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์ -  1 -   - 1 
19. ยานยนต์และช้ินสํวน 2 7 3 5 17 
20. อุตสาหกรรมการผลติอื่นๆ 162 104 44 4 314 
21. กํอสร๎าง 663 254 172 4 1,093 
22. ขายสํง ขายปลีก ซํอมยานยนต์และ
จักรยานยนต ์ 3,218 1,231 785 162 5,396 
23. ตัวแทนธุรกิจทํองเที่ยว -  -   - -  -  
24. ท่ีพักแรมและบริการด๎านอาหาร 299 119 63 9 490 
25. การขนสํงและสถานท่ีเก็บสินค๎า 222 96 94 6 418 
26. การเงินและการประกันภัย 20 113 140 51 324 
27. อสังหาริมทรัพย ์ -  2 9 -  11 
ที่มา : ระบบฐานข๎อมูลแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน 
ผู๎เชี่ยวชาญ/ผู๎บริหาร คือ  แรงงานระดับผู๎บริหารและผู๎เชี่ยวชาญเฉพาะด๎านนาขาตํางๆ ซึ่งมีประสบการณืในการท างานเป็นระยะเวลานาน สามารถวางแผนและ
จัดระบบการท างานให๎กับผู๎รํวมงานได๎ 
แรงงานฝีมือ  คือ  แรงงานที่ใช๎ทักษะในการท างาน  สามารถวิเคราะห์และแก๎ไขปัยหาในการท างานได๎ 
แรงงานกึ่งฝีมือ คือ  แรงงานที่ต๎องการท างานอยูํในสายการผลิตซึ่งต๎องใช๎ทักษะฝีมือในระดับพื้นฐาน 
แรงงานไร๎ฝีมือ คือ  แรงงานระดับลํางซึ่งไมํจ าเป็นต๎องมีความรู๎ความช านาญ  และทักษะฝีมือ เพียงแตํท างานตามค าชี้แนะหรือรูปแบบที่จัดไว๎ได๎เทํานั้น 

 
 
 
 
 
 



            รายงานการวิเคราะห์ข๎อมูลอปุสงค์และอุปทานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [11] 
 

เมื่อจ าแนกจ านวนผู๎มีงานท าทั้งหมดตามระดับการศึกษาที่จบ พบวํา ในปี 2560   
มีผู๎ท างานที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมากที่สุด จ านวน 4,150 ราย (ร๎อยละ 32.17) 
รองลงมาได๎แกํระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น จ านวน 2,996 ราย (ร๎อยละ 23.22) และระดับประถมศึกษาหรือต่ า
กวํา 2,238 ราย (ร๎อยละ 17.35) ตามล าดับ ทั้งนี้กลุํมผู๎ท างานที่จบการศึกษาต่ ากวํามัธยมศึกษาตอนปลาย
ลงไป สํวนใหญํเป็นแรงงานไร๎ฝีมือ  ในขณะที่กลุํมผู๎ท างานที่จบการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไปสํวนใหญํจะเป็น
แรงงานกึ่งฝีมือและแรงงานฝีมือ (ตารางท่ี  7) 

 
ตารางท่ี  7  จ านวนผู้ท างานทั้งหมดในปี 2560 จ าแนกตามระดับการศึกษา 

หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา 
แรงงาน 
ไร้ฝีมือ 

แรงงาน 
กึ่งฝีมือ 

แรงงานฝีมือ 
ผู้เชี่ยวชาญ/

ผู้บริหาร 
รวม 

ประถมศึกษาหรือต่ ากวํา 1,689 384 136 29 2,238 
มัธยมศึกษาตอนต๎น 2,148 616 212 20 2,996 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 2,929 999 201 21 4,150 
ปวช. 229 626 211 11 1,077 
ปวส/อนุปริญญาตรี 81 572 374 29 1,056 
ปริญญาตรี 43 98 963 241 1,345 
ปริญญาโท - 7 5 28 40 

รวม 7,119 3,302 2,102 379 12,902 
ที่มา : ระบบฐานข๎อมูลแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน 
 

      2) การเข้าออกงานของแรงงาน 
ผลการส ารวจการเข๎าออกงานของแรงงานในกิจการตํางๆในจังหวัดกาฬสินธุ์ปี 2560 

พบวํา มีการรับแรงงานใหมํทั้งสิ้น 1,741 ราย โดยเป็นการรับเข๎าท างานเพ่ือทดแทนแรงงานเกําที่ออกไป 
จ านวน 1,593 ราย (ร๎อยละ 91.50) และรับเข๎าท างานในต าแหนํงงานใหมํที่ขยายเพ่ิม 148 ราย (ร๎อยละ 
8.50)    เมื่อพิจาณาตามรายกิจการ พบวํา กิจการที่มีการรับแรงงานเข๎าท างานมากที่สุดได๎แกํ กิจการขาย
สํง ขายปลีก ซํอมยานยนต์และจักรยานยนต์ โดยรับแรงงานเข๎าท างานจ านวน  1,029 ราย รองลงมา  
ได๎แกํ  กิจการอาหารและอาหารสัตว์ 234  และกิจการกํอสร๎าง 169 ราย ตามล าดับ  (ตารางท่ี  8) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



            รายงานการวิเคราะห์ข๎อมูลอปุสงค์และอุปทานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [12] 
 

ตารางที ่ 8  จ านวนพนักงานที่รับเข้าท างานใหม่ในปี 2560 
จ าแนกตามสาเหตุของการรับเข้าท างานและประเภทกิจการ 

หน่วย : คน 

ประเภทกิจการ 
สาเหตทุี่รับเข้าท างาน ร้อยละ 

แทนคน 
เก่า 

ต าแหน่ง 
งานใหม ่

รวม แทนคน 
เก่า 

ต าแหน่ง 
งานใหม ่

รวม 

เกษตรกรรม การเลี้ยงสัตว์บกและสัตว์น้ า 2  - 2 100.00 - 100.00 
อาหารและอาหารสัตว ์ 234  - 234 100.00 - 100.00 
การท าเหมืองแรํและเหมอืงหิน 2  - 2 100.00 - 100.00 
การผลิตส่ิงทอ 7  - 7 100.00 - 100.00 
การผลิตเสื้อผ๎าเครื่องแตํงกาย 4 1 5 80.00 20.00 100.00 
การผลิตไม๎และผลิตภัณฑ์จากไม๎ (ยกเวน๎
เฟอร์นิเจอร์) 5 -  5 100.00 - 100.00 
การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 13  - 13 100.00 - 100.00 
ผลิตภัณฑ์จากแรํอโละ 76  - 76 100.00 - 100.00 
การผลิตโลหะและผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์ 9  - 9 100.00 - 100.00 
อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ 18 23 41 43.90 56.10 100.00 
กํอสร๎าง 139 30 169 82.25 17.75 100.00 
ขายสํง ขายปลกี ซํอมยานยนต์และจักรยานยนต์ 942 87 1,029 91.55 8.45 100.00 
ที่พักแรมและบรกิารด๎านอาหาร 30 1 31 96.77 3.23 100.00 
การขนสํงและสถานที่เกบ็สินค๎า 55 4 59 93.22 6.78 100.00 
การเงินและการประกันภยั 10  - 10 100.00 - 100.00 
บริการอื่นๆ 47 2 49 95.92 4.08 100.00 

รวม 1,593 148 1,741 91.50 8.50 100.00 
ที่มา : ระบบฐานข๎อมูลแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน 
 

การส ารวจการออกจากงานของแรงงานในจังหวัดกาฬสินธุ์ปี 2560  พบวํามีแรงงานที่ออก
จากงานรวมทั้งสิ้น 795  ราย โดยสํวนใหญํ 765 ราย (ร๎อยละ 96.23 ) เป็นการลาออกของพนักงาน สํวน
การถูกให๎ออกจากงานโดยมิใชํการลาออกนั้น ร๎อยละ 3.77  ทั้งนี้เมื่อจ าแนกเป็นรายกิจการแล๎ว พบวํา
กิจการที่มีการออกจากงานมากที่สุด ได๎แกํ กิจการขายสํง ขายปลีก ซํอมยานยนต์และจักรยานยนต์มากถึง 
292 ราย (ร๎อยละ 36.73) รองลงมาได๎แกํ กิจการอาหารและอาหารสัตว์ 162 ราย (20.38) และกิจการ
กํอสร๎าง 99 ราย (ร๎อยละ 12.45) ตามล าดับ (ตารางท่ี  9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            รายงานการวิเคราะห์ข๎อมูลอปุสงค์และอุปทานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [13] 
 

ตารางท่ี 9 จ านวนพนักงานที่ออกจากงาน จ าแนกตามสาเหตุของการออกจากงานและประเภทกิจการ 
หน่วย:คน 

ประเภทกิจการ 
สาเหตทุี่ออกจากงาน 

ลาออก ร้อยละ ลดงาน ร้อยละ ไล่ออก ร้อยละ อ่ืนๆ  ร้อยละ รวม ร้อยละ 
เกษตรกรรม การเลี้ยงสัตว์บกและ
สัตว์น้ า 1 100.00  -  -  -  -  -  - 1 100.00 
อาหารและอาหารสัตว ์ 158 97.53  -  -  -  - 4 2.47 162 100.00 
การท าเหมืองแรํและเหมอืงหิน 2 100.00  -  -  -  -  -  - 2 100.00 
การผลิตส่ิงทอ 7 100.00  -  -  -  -  -  - 7 100.00 
การผลิตเสื้อผ๎าเครื่องแตํงกาย 1 100.00  -  -  -  -  -  - 1 100.00 
การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 13 100.00  -  -  -  -  -  - 13 100.00 
ผลิตภัณฑ์จากแรํอโละ 66 100.00  -  -  -  -  -  - 66 100.00 
การผลิตโลหะและผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์ 6 100.00  -  -  -  -  -  - 6 100.00 
ยานยนตแ์ละชิ้นสํวน 3 100.00  -  -  -  -  -  - 3 100.00 
อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ 2 100.00  -  -  -  -  -  - 26 100.00 
กํอสร๎าง 99 100.00  -  -  -  -  -  - 99 100.00 
ขายสํง ขายปลกี ซํอมยานยนต์และ
จักรยานยนต ์ 266 91.10 3 1.03 12 4.11 11 3.77 292 100.00 
ที่พักแรมและบรกิารด๎านอาหาร 23 100.00  -  -  -  -  -  - 23 100.00 
การขนสํงและสถานที่เกบ็สินค๎า 58 100.00  -  -  -  -  -  - 58 100.00 
การเงินและการประกันภยั 6 100.00  -  -  -  -  -  - 6 100.00 
บริการอื่นๆ 30 100.00  -  -  -  -  -  - 30 100.00 

รวม 765 96.23 3 0.38 12 1.51 15 1.89 795 100.00 
ที่มา : ระบบฐานข๎อมูลแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน 

 

       3) สาขาอาชีพที่มีความต้องการแรงงาน 
ผลการส ารวจความต๎องการแรงงานในจังหวัดกาฬสินธุ์ปี 2560  พบวํา สถานประกอบการ

มีความต๎องการแรงงานรวมทั้งสิ้น 98 อัตรา เมื่อพิจารณาความต๎องการแรงงานตามระดับการศึกษา พบวํา 
สถานประกอบกิจการมีความต๎องการแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับปวส.มากที่สุด จ านวน 41 อัตรา (ร๎อย
ละ 41.84) รองลงมาได๎แกํ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 23 อัตรา (ร๎อยละ 23.47) และระดับต่ า
กวํา ม.3  จ านวน 22 อัตรา (ร๎อยละ 22.48) ตามล าดับ สํวนระดับการศึกษาที่มีความต๎องการแรงงานน๎อย
ที่สุดคือระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 1 อัตรา (ร๎อยละ 1.02) 

อาชีพที่มีความต๎องการแรงงานมากที่สุด 2 อาชีพ ได๎แกํ อาชีพนักบัญชีทั่วไป ; สมุห์บัญชี 
จ านวน 15 อัตรา โดยต๎องการแรงงานท่ีมีระดับการศึกษาระดับ ปวส.  และพนักงานบริการลูกค๎า   จ านวน 
15 อัตรา โดยเป็นความต๎องการแรงงานที่มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมากที่สุด รองลงมา
ได๎แกํ อาชีพพนักงานกวาดถนน คนงาน  11 อัตรา และชํางซํอมเครื่องจักรกลยานยนต์อ่ืน ๆ 10 อัตรา  
(ตารางท่ี  10) 

 
 
 
 
 
 
 



            รายงานการวิเคราะห์ข๎อมูลอปุสงค์และอุปทานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [14] 
 

ตารางท่ี 10   5 อันดับอาชีพที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ปี 2560 
หนํวย : อัตรา 

ล าดับ
ที ่

ต าแหน่งงาน 
ความต้องการแรงงาน 

ต่ ากว่า 
ม.3 

ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี สูงกว่า 
ป.ตรี 

รวม 

1 นักบัญชีท่ัวไป ;  สมุห์บญัชี  -  - -   - 15 -  - 15 
2 พนักงานบริการลูกค๎า -   - 15 -   - -  - 15 
3 พนักงานกวาดถนน  คนงาน 11  -    -  - -  - 11 
4 ชํางซํอมเครื่องจักรกลยานยนต์อื่น ๆ -  -   - -  10 -  - 10 
5 ชํางไฟประจ าเรือ  ;  ชํางยนต์   

อินจิเนียร์  (เรือประมง) -  -  - 4 5 -  
 
- 9 

ที่มา : ระบบฐานข๎อมูลแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน 
 

เมื่อพิจารณาความต๎องการแรงงานตามทักษะฝีมือ พบวํา สถานประกอบการมีความ 
ต๎องการแรงงานไร๎ฝีมือมากที่สุด จ านวน 46 อัตรา (ร๎อยละ 46.94) รองลงมา ได๎แกํ แรงงานฝีมือ จ านวน 
28 อัตรา (ร๎อยละ 28.57) และแรงงานกึ่งฝีมือ 24 อัตรา (ร๎อยละ 24.49) ตามล าดับ 

ส าหรับอาชีพท่ีมีความต๎องการแรงงานมากที่สุด จ าแนกตามทักษะฝีมือ มี 2 อาชีพ คือ 
อาชีพนักบัญชีทั่วไป ; สมุห์บัญชี โดยสํวนใหญํเป็นความต๎องการแรงงานฝีมือมากที่สุด และอาชีพหนักงาน
บริการลูกจ๎าง  ต๎องการแรงงานไร๎ฝีมือมากที่สุด รองลงมาได๎แกํ พนักงานกวาดถนน คนงาน ที่สํวนใหญํเป็น
ความต๎องการแรงงานไร๎ฝีมือมากที่สุด และอาชีพชํางชํางซํอมเครื่องจักรกลยานยนต์อ่ืน ๆ สํวนใหญํเป็น
ความต๎องการแรงงานฝีมือมากที่สุด (ตารางท่ี 11) 

 
ตารางท่ี  11  5 อันดับอาชีพที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด จ าแนกตามทักษะฝีมือ ปี 2560 

 
หนํวย : อัตรา 

ล าดับ
ที ่

ต าแหน่งงาน 
ความต้องการแรงงาน 

แรงงาน
ไร้ฝีมือ 

แรงงาน
กึ่งฝีมือ 

แรงงาน
ฝีมือ 

ผู้เชี่ยวชาญ/
ผู้บริหาร 

รวม 

1 นักบัญชีท่ัวไป ;  สมุห์บญัชี  -  - 15  - 15 
2 พนักงานบริการลูกค๎า 15 -   -  - 15 
3 พนักงานกวาดถนน  คนงาน 11 -   -  - 11 
4 ชํางซํอมเครื่องจักรกลยานยนต์อื่น ๆ  -  - 10  - 10 
5 ชํางไฟประจ าเรือ  ;  ชํางยนต์  อินจิเนียร์  

(เรือประมง)  - 9  -  - 9 
ที่มา : ระบบฐานข๎อมูลแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 



            รายงานการวิเคราะห์ข๎อมูลอปุสงค์และอุปทานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [15] 
 

           4) สาขาอาชีพที่ขาดแคลน  
    ผลการส ารวจการขาดแคลนแรงงานในจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2560 พบวํา มีจ านวนการ

ขาดแคลนแรงงานทั้งสิ้น 55 อัตรา เมื่อพิจารณาการขาดแคลนแรงงานตามระดับการศึกษา พบวํา ระดับ
ปวส. มีการขาดแคลนแรงงานมากที่สุด จ านวน 36 อัตรา (ร๎อยละ 65.45) รองลงมาได๎แกํ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 8 อัตรา (ร๎อยละ 14.55) และระดับต่ ากวํามัธยมศึกษาตอนต๎น จ านวน 6 
อัตรา (ร๎อยละ 10.91) ตามล าดับ (ตารางท่ี 12) 

 
ตารางท่ี  12  จ านวนแรงงานที่ขาดแคลน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ปี 2560 

   หนํวย : คน 

ล าดับ
ที ่

ต าแหน่งงาน 
การขาดแคลนแรงงาน 

ต่ ากว่า 
ม.3 

ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตร ี สูงกว่า 
ป.ตร ี

รวม 

1 นักบัญชีท่ัวไป ;  สมุห์บัญชี - - - - 15 - - 15 
2 ชํางซํอมเครื่องจักรกลยานยนต์อื่น ๆ - - - - 10 - - 10 
3 แมํบ๎านท่ัวไป - 2 3 - - - - 5 
4 พนักงานขายสินค๎า  (ประจ าร๎าน) ; 

พนักงานขายของหน๎าร๎าน - - - - 5 - - 5 
5 พํอครัว ; ผู๎ปรุงอาหาร - - 3 - - - - 3 
6 พนักงานบัญชี - - - - 2 - - 2 
7 เจ๎าหน๎าท่ี   เสมียนพนักงานท่ัวไป  

พนักงานธุรการ - - - - 2 - - 2 
8 ชํางไฟฟ้าท่ัวไป - - - 2 - - - 2 
9 ชํางเชื่อมโลหะด๎วยแก๏ซ 2 - - - - - - 2 
10 พนักงานขับรถยนต์ - - 2 - - - - 2 
11 ผู๎รับจ๎างท่ัวไป  (ปิดโปสเตอร์  แจก

ใบปลิว) 2 - - - - - - 2 
12 พนักงานกวาดถนน  คนงาน 2 - - - - - - 2 
13 นายชํางกล - - - - 1 - - 1 
14 ผู๎ควบคุมเครื่องผสมสารเคมี ; 

พนักงานเครื่องผสม (กรรมวิธีทางเคมี
และกรรมวิธีท่ีเกี่ยวข๎องกัน) - - - - - 1 - 1 

15 พนักงานเครื่องจักรท างานไม๎ท่ัวไป ; 
ชํางตั้งและใช๎เครื่องจักรท างานไม๎
ท่ัวไป - - - - 1 - - 1 

16 พนักงานขนย๎ายสัมภาระ ;  พนักงาน
ยกกระเป๋า - - - - - - -  

 รวม 6 2 8 2 36 1 - 55 
ที่มา : ระบบฐานข๎อมูลแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน 
 
  เมื่อพิจารณาสาขาอาชีพที่ขาดแคลนแรงงานตามทักษะฝีมือ พบวํา มีการขาดแคลน
แรงงานฝีมือมากที่สุด จ านวน 28 อัตรา (ร๎อยละ 50.91) รองลงมาได๎แกํ แรงงานไร๎ฝีมือจ านวน 14 อัตรา 
(ร๎อยละ 25.45) ตามล าดับ   

ส าหรับอาชีพท่ีขาดแคลนแรงงานมากที่สุด คือ อาชีพนักบัญชีทั่วไป ; สมุห์บัญชี 
รองลงมา ได๎แกํ อาชีพชํางซํอมเครื่องจักรกลยานยนต์อ่ืน ๆ โดยสํวนใหญํเป็นการการขาดแคลนแรงงาน
ฝีมือมากที่สุด  และอาชีพแมํบ๎าน  เป็นอาชีพที่มกีารขาดแคลนแรงงานไร๎ฝีมือมากท่ีสุด (ตารางท่ี  13) 



            รายงานการวิเคราะห์ข๎อมูลอปุสงค์และอุปทานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [16] 
 

ตารางท่ี  13  จ านวนการขาดแคลนแรงงาน จ าแนกตามทักษะฝีมือ 
หนํวย : คน 

ล าดับ
ที ่

ต าแหน่งงาน 
การขาดแคลนแรงงาน 

แรงงาน
ไร้ฝีมือ 

แรงงาน
กึ่งฝีมือ 

แรงงาน
ฝีมือ 

ผู้เชี่ยวชาญ/
ผู้บริหาร 

รวม 

1 นักบัญชีท่ัวไป ;  สมุห์บัญชี - - 15 - 15 
2 ชํางซํอมเครื่องจักรกลยานยนต์อื่น ๆ - - 10 - 10 
3 แมํบ๎านท่ัวไป 5 - - - 5 
4 พนักงานขายสินค๎า  (ประจ าร๎าน) ; พนักงานขายของ

หน๎าร๎าน - 5 - - 5 
5 พํอครัว ; ผู๎ปรุงอาหาร 3 - - - 3 
6 พนักงานบัญชี - 2 - - 2 
7 เจ๎าหน๎าท่ี   เสมียนพนักงานท่ัวไป  พนักงานธุรการ - 2 - - 2 
8 ชํางไฟฟ้าท่ัวไป - 2 - - 2 
9 ชํางเชื่อมโลหะด๎วยแก๏ซ 2 - - - 2 
10 พนักงานขับรถยนต์ - 2 - - 2 
11 ผู๎รับจ๎างท่ัวไป  (ปิดโปสเตอร์  แจกใบปลิว) 2 - - - 2 
12 พนักงานกวาดถนน  คนงาน 2 - - - 2 
13 นายชํางกล - - 1 - 1 
14 ผู๎ควบคุมเครื่องผสมสารเคมี ; พนักงานเครื่องผสม 

(กรรมวิธีทางเคมีและกรรมวิธีท่ีเกี่ยวข๎องกัน) - - 1 - 1 
15 พนักงานเครื่องจักรท างานไม๎ท่ัวไป ; ชํางตั้งและใช๎

เครื่องจักรท างานไม๎ท่ัวไป - - 1 - 1 
  รวม 14 13 28 - 55 
ที่มา : ระบบฐานข๎อมูลแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน 
  
 

      3.2  ผลการส ารวจข้อมูลอุปสงค์แรงงานในเชิงคุณภาพ 

      1) ความต้องการของผู้ประกอบการเกี่ยวกับความรู้และทักษะของแรงงาน 
  1.1)  ความต้องการด้านความรู้ 

   จากการส ารวจข๎อมูลในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับระดับความรู๎ด๎านตํางๆ ของพนักงานในแตํละ
ประเภทกิจการ  โดยเปรียบเทียบระดับความรู๎ที่เป็นจริงในปัจจุบันกับระดับความรู๎ที่ผู๎ประกอบการคาดหวัง
ไว๎ ทั้งนี้ในภาพรวมพบวํา ในแรงงานทุกกลุํมฝีมือ ยังมีปัญหาระดับความรู๎ในด๎านตํางๆ ที่เป็นอยูํจริงต่ ากวํา
ระดับท่ีผู๎ประกอบการคาดหวังอยูํพอสมควร โดยกลุํมแรงงานไร๎ฝีมือ  แรงงานกึ่งฝีมือ และแรงงานฝีมือ จะ
มีปัญหาในด๎านความรู๎ด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหมํมากที่สุด (ตารางที่ 14) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



            รายงานการวิเคราะห์ข๎อมูลอปุสงค์และอุปทานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [17] 
 

ตารางท่ี 14 ระดับความรู้ด้านต่างๆ ของพนักงานที่เป็นอยู่จริง  
และท่ีผู้ประกอบการคาดหวัง จ าแนกตามทักษะฝีมือแรงงาน 

ประเภทความรู ้
แรงงานไร้ฝีมือ แรงงานกึ่งฝีมือ แรงงานฝีมือ 

ผู้เชี่ยวชาญ/
ผู้บริหาร 

ปัจจุบัน คาดหวัง ปัจจุบัน คาดหวัง ปัจจุบัน คาดหวัง ปัจจุบัน คาดหวัง 

1. ความรู๎ด๎านกฎหมายและกฎระเบยีบใน
วิชาชีพ 1.91 2.56 2.81 3.27 3.77 4.04 3.88 4.46 
2. ความรู๎ด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สมัยใหมํ 1.87 2.53 2.8 3.28 3.75 4.07 4 4.61 

3. ความรู๎ด๎านธุรกจิ 1.97 2.59 2.87 3.26 3.79 4.07 4.16 4.63 

4. ความรู๎ความเข๎าใจเกีย่วกับองค์กร 2.07 2.65 2.92 3.31 3.82 4.11 4.2 4.67 

5. ความรู๎ความเข๎าใจในสาขาวิชาชีพ 1.96 2.61 2.92 3.3 3.85 4.15 4.13 4.61 
ที่มา : ระบบฐานข๎อมูลแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน 
หมายเหตุ : ระดับคะแนนความรู๎ด๎านตํางๆ มีความหมายดังนี้ 
 1 คะแนน  มีความรู๎พื้นฐานของแตํละด๎าน 
 2 คะแนน  มีความรู๎กว๎างขวางและลึกในแตํละด๎าน 
 3 คะแนน  มีความรู๎ในระดับที่สามารเห็นความเชื่อมโยงขององค์ความรู๎ตํางๆ และแนวทางปฏิบัติงานในภาพรวมระดับองค์กรได๎ 
 4 คะแนน  มีความรู๎กว๎างขวางและลึกในระดับที่เป็นที่ยอมรับในระดับอุตสาหกรรม 

5 คะแนน  มีความรู๎แตกฉาน ทั้งในแนวกว๎างและลึก ซ่ึงสามารถสร๎างนวัตกรรมที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และสามารถถํายทอด 
              ความรู๎ให๎แกํผู๎อื่นๆ ได๎ 
 

   1.2)  ความต้องการด้านทักษะ 
 ผลการส ารวจความคิดเห็นของผู๎ประกอบการ  โดยเปรียบเทียบระดับทักษะด๎านตํางๆ 

ของพนักงานที่เป็นจริงในปัจจุบันกับระดับทักษะที่ผู๎ประกอบการคาดหวังไว๎ พบวํา ในแรงงานทุกกลุํมฝีมือ 
ยังมีปัญหาระดับทักษะในด๎านตํางๆ ที่เป็นอยูํจริงต่ ากวําระดับที่ผู๎ประกอบการคาดหวังอยูํพอสมควร โดย
แรงงานทุกกลุํมฝีมือมีปัญหาด๎านทักษะการใช๎ภาษาตํางประเทศมากท่ีสุด (ตารางที่ 15) 

 
ตารางที่ 15 ระดับทักษะด้านตา่งๆ ของพนักงานที่เป็นอยู่จริงและที่ผู้ประกอบการคาดหวัง  

จ าแนกตามทักษะฝีมือแรงงาน 

ประเภททักษะ 
แรงงานไร้ฝีมือ แรงงานกึ่งฝีมือ แรงงานฝีมือ ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้บริหาร 

ปัจจุบัน คาดหวัง ปัจจุบัน คาดหวัง ปัจจุบัน คาดหวัง ปัจจุบัน คาดหวัง 

1. ทักษะการใช๎ภาษาตํางประเทศ 1.34 1.98 2.44 2.97 3.58 4 3.79 4.41 

2. ทักษะการใช๎คอมพิวเตอร์ 1.72 2.27 2.79 3.2 3.84 4.16 4.08 4.67 
3. ทักษะด๎านการใช๎คณิตศาสตร์และการ
ค านวณ 1.83 2.36 2.83 3.28 3.86 4.21 4.27 4.79 

4. ทักษะในการสื่อสาร 2.02 2.52 2.9 3.32 3.88 4.22 4.27 4.79 

5. ทักษะในการบริหารจัดการ 1.9 2.47 2.93 3.37 3.82 4.22 4.31 4.79 

6. ทักษะความสามารถเฉพาะในวิชาชีพ 1.85 2.36 2.9 3.35 3.93 4.24 4.44 4.78 
ที่มา : ระบบฐานข๎อมูลแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน 
หมายเหตุ : ระดับคะแนนความรู๎ด๎านตํางๆ มีความหมายดังนี้ 
 1 คะแนน  ไมํสามารถปฏิบัติงานในชีวิตประจ าวันตามหน๎าที่ได๎โดยไมํมีผู๎ควบคุม 
 2 คะแนน  สามารถปฏิบัติงานในชีวิตประจ าวันตามหน๎าที่ได๎ด๎วยตนเอง สามารถแก๎ไขปัญหาเฉพาะหน๎าได๎ด๎วยตนเอง 
 3 คะแนน  สามารถปฏิบัติงานและแก๎ไขปัญหาที่ซับซ๎อนได๎ด๎วยตัวเองและทีมงาน 
 4 คะแนน  สามารถสอนงานเฉพาะด๎านและให๎ค าปรึกษาในงานเฉพาะด๎านแกํเพื่อนรํวมงานผู๎อื่นๆ ได๎ 

5 คะแนน  สามารถปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานรวมไปถึงให๎ค าปรึกษาแกํผู๎อื่นในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานได๎ 
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   1.3)  ความต้องการด้านคุณลักษณะ 
 ผลการส ารวจความคิดเห็นของผู๎ประกอบการ  โดยเปรียบเทียบระดับคุณลักษณะด๎าน

ตํางๆ ของพนักงานที่เป็นจริงในปัจจุบันกับระดับทักษะที่ผู๎ประกอบการคาดหวังไว๎ พบวํา ในแรงงานทุก
กลุํมฝีมือ สํวนใหญํยังมีปัญหาระดับทักษะในด๎านตํางๆ ที่เป็นอยูํจริงต่ ากวําระดับที่ผู๎ประกอบการคาดหวัง 
โดยกลุํมแรงงานไร๎ฝีมือ และแรงงานฝีมือขาดคุณลักษณะความใฝ่เรียนรู๎มากที่สุด (ตารางที่ 16) 

ตารางท่ี 16 ระดับคุณลักษณะด้านต่างๆ ของพนักงานที่เป็นอยู่จริงและท่ีผู้ประกอบการคาดหวัง 
จ าแนกตามทักษะฝีมือแรงงาน 

ประเภทคุณลักษณะ 
แรงงานไร้ฝีมือ แรงงานกึ่งฝีมือ แรงงานฝีมือ ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้บริหาร 

ปัจจุบัน คาดหวัง ปัจจุบัน คาดหวัง ปัจจุบัน คาดหวัง ปัจจุบัน คาดหวัง 

1. ความซ่ือสัตย์ สุจริต 3.91 4.18 4.05 4.3 4.37 4.62 4.62 4.96 

2. ความอดทน 3.86 4.18 4.02 4.3 4.37 4.63 4.62 4.96 

3. ความขยัน หมั่นเพียร 3.85 4.17 4.32 4.29 4.34 4.63 4.52 4.95 

4. การตรงตํอเวลา 3.83 4.16 3.96 4.29 4.34 4.63 4.44 4.95 

5. ความรับผิดชอบตํอหน๎าท่ี 3.85 4.19 3.99 4.29 4.38 4.66 4.56 4.95 

6. ความมีระเบียบวินัย 3.82 4.14 4 4.29 4.34 4.63 4.44 4.95 

7. ความใฝ่เรียนรู๎ 3.77 4.13 3.96 4.28 4.32 4.63 4.6 4.95 

8. การมีจิตสาธารณะ 3.84 4.13 3.98 4.29 4.33 4.63 4.52 4.95 
ที่มา : ระบบฐานข๎อมูลแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน 
หมายเหตุ : ระดับคะแนนความรู๎ด๎านตํางๆ มีความหมายดังนี้ 
 1 คะแนน  น๎อยที่สุด         2 คะแนน  น๎อย           3 คะแนน  ปานกลาง         4 คะแนน  มาก          5 คะแนน  มากที่สุด 
 

   1.4)  สาเหตุของการขาดแคลนแรงงาน 

อันดับสูงสุด สาเหตุ 
1 แรงงานเลือกงานหรือการมีทัศนคติในทางลบตํอการท างานประเภทที่ใช๎ทักษะต่ า 
2 แรงงานที่ท างานยากล าบาก (3D) ได๎คําตอบแทนไมํจูงใจ 
3 ผู๎เชี่ยวชาญเฉพาะด๎านที่พร๎อมท างานมีน๎อยลงกวําความต๎องการ 
4 แรงงานมุํงศึกษาตํอในระดับอุดมศึกษามากข้ึน จนขาดแคลนแรงงานระดับกลาง 
5 แรงงานผันตัวไปเป็นผู๎ประกอบการ (SMEs) มากขึ้น 
6 แรงงานสนใจไปท างานตํางประเทศมากขึ้น 
7 ปัญหาการเข๎าและออก (Job turnover) ของแรงงานอยูํในระดับสูง 
8 แรงงานย๎ายจากภาคอุตสาหกรรมสูํภาคเกษตรมากขึ้น 
9 แรงงานย๎ายออกไปท างานในภาคท่ีไมํเป็นทางการมากข้ึน (Informal sector)  
10 แรงงานที่มีอยูํมีความรู๎ ทักษะและประสบการณ์ไมํตรงกับความต๎องการ 
11 ปัญหาการลดลงของประชากร 

ท่ีมา ระบบฐานข๎อมูลแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน 
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    1.5)  แนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 

อันดับสูงสุด แนวทางแก้ไข 
1 ผลิตเทําท่ีมีแรงงาน 
2 ใช๎เครื่องจักรและเทคโนโลยีทดแทนก าลังแรงงาน 
3 รักษาระดับการผลิตให๎สอดคล๎องกับก าลังการผลิตที่มีอยูํ 
4 เพ่ิมคําจ๎างและสวัสดิการเพื่อจูงใจแรงงานใหมํ 
5 จ๎างท างานลํวงเวลามากขึ้น 
6 การให๎ข๎อมูลและขําวสารด๎านอาชีพที่ขาดแคลนให๎ทั่วถึงกลุํมเป้าหมายมากข้ึน 
7 จ๎างแรงงานตํางด๎าว 
8 ย๎ายฐานการผลิตไปตํางประเทศ 

ท่ีมา : ระบบฐานข๎อมูลแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน 
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ในปีงบประมาณ 2560  ส านักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ได๎ส ารวจข๎อมูลผู๎ส าเร็จ 
การศึกษาจากสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตั้งแตํระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ขึ้นไป   โดยได๎จัดสํงแบบส ารวจ
ข๎อมูลผู๎ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ทางไปรษณีย์ให๎กับหนํวยงานที่รับผิดชอบด๎านการศึกษาทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ในชํวงเดือนเมษายน 2560 จ านวน 20 แหํง  ซึ่งหนํวยงานได๎ตอบแบบส ารวจ จ านวน 
27 แหํง  โดยมีผลการส ารวจดังนี้ 

4.1  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 
      (1)  ระดับมัธยมศึกษา 

      จากผลการเก็บข๎อมูลผู๎ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 ของจังหวัด
กาฬสินธุ์  พบวํามีผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จ านวน 17,999 คน แบํงเป็นชาย  8,104 คน  
(ร๎อยละ 45.02) และหญิง 9,895 คน (ร๎อยละ 54.98) 
       เมื่อพิจารณาจ าแนกตามระดับชั้น พบวํามีผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต๎น จ านวน 9,132 คน แบํงเป็นชาย 4,363 คน (ร๎อยละ 47.78) และหญิง 4,769 คน (ร๎อยละ 52.22) 
       สํวนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผู๎ส าเร็จการศึกษารวมทั้งสิ้น 8,867 คน 
แบํงเป็นชาย 3,741 คน (ร๎อยละ 42.19)  และหญิง 5,126 คน (ร๎อยละ 57.81) (ตารางที่ 17) 
        จากข๎อมูลดังกลําวข๎างต๎นพบวําผู๎ส าเร็จการศึกษาสํวนใหญํเป็นเพศหญิง
มากกวําเพศชาย โดยเฉพาะในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ตารางท่ี 17 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดในระดับมัธยมศึกษา 
จ าแนกตามเพศและระดับช้ัน ปีการศึกษา 2558 

หนํวย : คน 

ระดับชั้น 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
ชาย ร้อยละ หญิง ร้อยละ รวม ร้อยละ 

ม.3 4,363 47.78 4,769 52.22 9,132 100.00 

ม.6 3,741 42.19 5,126 57.81 8,867 100.00 

ผลรวมทั้งหมด 8,104 45.02 9,895 54.98 17,999 100.00 
ที่มา : ระบบฐานข๎อมูลแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. สถานการณ์ด้านอุปทาน (Supply) ของตลาดแรงงานในเชิงปริมาณของจังหวัดกาฬสินธุ์ 
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          (2)  ระดับอาชีวศึกษา 
        จากข๎อมูลของสถานศึกษาระดับ ปวช. และระดับ ปวส./อนุปริญญา          

มีผู๎ส าเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. จ านวน 399 คน เป็นเพศชาย 219 คน (ร๎อยล 54.89) และเพศหญิง 
180 คน (ร๎อยละ 45.11) สํวนในระดับ ปวส/อนุปริญญา มีผู๎ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 734 คน เป็นเพศชาย 
376 คน (ร๎อยละ 51.23) และเพศหญิง 358 คน (ร๎อยละ 48.77)  ทั้งนี้จะเห็นได๎วําในระดับอาชีวศึกษา
สัดสํวนของผู๎ส าเร็จการศึกษาจะเป็นเพศชายมากกวําเพศหญิง ซึ่งจะแตกตํางจากในระดับมัธยมศึกษา โดยมี
เพศหญิงมากกวําเพศชาย 
         เมื่อพิจารณาจ าแนกตามรายสาขาวิชาที่จบ พบวํา ในระดับ ปวช. สาขาวิชา
อุตสาหกรรมมีผู๎จบการศึกษามากที่สุด คือ 199 คน (ร๎อยละ 49.87) รองลงมาได๎แกํ สาขาพณิชยกรรม/
บริหารธุรกิจ 167 คน (ร๎อยละ 41.85)   สํวนระดับ ปวส./อนุปริญญา สาขาที่มีผู๎จบการศึกษามากที่สุด
ได๎แกํ สาขาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ โดยมีผู๎จบการศึกษา 340 คน (46.32) รองลงมาได๎แกํ สาขา
อุตสาหกรรม 311 คน (ร๎อยละ 42.37) (ตางรางที่ 18) 

ตารางที่ 18 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดในระดับอาชีวศึกษา 
จ าแนกตามเพศและสาขาที่จบปีการศึกษา 2558 

 หนํวย : คน 

สาขาวิชา 
ปวช. ปวส./อนุปริญญา รวมทั้งหมด 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

เกษตรกรรม  -  -  - 13 15 28 13 15 28 

อุตสาหกรรม 191 8 199 307 4 311 498 12 510 

พณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ 20 147 167 36 304 340 56 451 507 

ศิลปกรรม 4 5 9  -  -  - 4 5 9 

อุตสาหกรรมการทํองเที่ยว 1 7 8 1 5 6 2 12 14 

ประมง  -  -  - 8  - 8 8  - 8 

เทคโนโลยีสารสนเทศฯ  -  -  - 10 20 30 10 20 30 

สาขาอ่ืนๆ 3 13 16 1 10 11 4 23 27 

ผลรวมทั้งหมด 219 180 399 376 358 734 595 538 1,133 
ที่มา : ระบบฐานข๎อมูลแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน 
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          (3)  ระดับอุดมศึกษา 
      จากการเก็บข๎อมูลผู๎ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 ของจังหวัด 

กาฬสินธุ์  พบวํามีผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 957 คน เป็นเพศชาย 316 คน (ร๎อยละ 33.02) และ
เพศหญิง 641 คน (ร๎อยละ 66.98) 
         เมื่อจ าแนกเป็นรายสาขาวิชาที่จบ พบวําในระดับปริญญาตรีสาขาท่ีมีผู๎จบ
การศึกษามากท่ีสุด ได๎แกํ สาขาการศึกษา จ านวน 251 คน (ร๎อยละ 26.23) รองลงมาได๎แกํสาขา 
พาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ จ านวน 225 คน (ร๎อยละ 23.51) และสาขารัฐศาสตร์ จ านวน 
158 คน (ร๎อยละ 16.51) ตามล าดับ 
         ในระดับปริญญาโท มีผู๎ส าเร็จการศึกษา จ านวน 43 คน  สาขาท่ีจบมาก
ที่สุด ได๎แกํ สาขารัฐศาสตร์  จ านวน 13 คน (ร๎อยละ 30.23)  รองลงมาได๎แกํ สาขาพาณิชกรรม 
บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ จ านวน 11 คน (ร๎อยละ 25.58) (ตารางท่ี 19) 
 
 

ตารางท่ี 19 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดในระดับอุดมศึกษา 
จ าแนกตามเพศและสาขาที่จบ ปีการศึกษา 2558 

หน่วย : คน 

สาขาวิชา 
ปริญญาตรี ปริญญาโท รวมท้ังหมด 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

เกษตรกรรม ประมง วนศาสตร ์ 72 61 133 2 3 5 74 64 138 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม 50 21 71 4  - 4 54 21 75 

วิศวกรรม สถาปัตยกรรม 22 6 28  -  -  - 22 6 28 

พาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร ์ 24 201 225 1 10 11 25 211 236 

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ อักษรศาสตร ์ 15 26 41 -   - -  15 26 41 

นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร ์ 2 1 3  -  - -  2 1 3 

สุขภาพ การแพทย ์  - -  -  5  - 5 5  - 5 

นิติศาสตร ์ 23 24 47 -   -   23 24 47 

รัฐศาสตร ์ 72 86 158 6 7 13 78 93 171 

การศึกษา 36 215 251 4 1 5 40 216 256 

ผลรวมทั้งหมด 316 641 957 22 21 43 338 662 1,000 
ท่ีมา : ระบบฐานข๎อมูลแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน 
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4.2  อัตราการศึกษาต่อ 
        จากการส ารวจอัตราการศึกษาตํอของนักศึกษาที่จบในปีการศึกษา 2558 จ าแนก
ตามระดับการศึกษา พบวําระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นและมัธยมศึกษาตอนปลาย เพศชายมีอัตราการศึกษา
ตํอสูงกวําเพศหญิง   สํวนระดับปวช. ปวส./อนุปริญญา เพศหญิงจะมีอัตราการศึกษาตํอสูงกวําเพศชาย โดย
อัตราการศึกษามีเพียงระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นที่เกินกวําร๎อยละ 50  และระดับปวส. /อนุปริญญามีอัตรา
การศึกษาตํอต่ ากวําร๎อยละ 20  (แผนภาพที่ 4) 

แผนภาพที่ 4 อัตราการศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา  
จ าแนกตามเพศและระดับการศึกษาที่จบ ปีการศึกษา 2558 

 
        ท่ีมา : ระบบฐานข๎อมูลแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน 
 

4.3  อัตราการมีงานท า 
        ผลการส ารวจอัตราการมีงานท าของนักศึกษาที่เรียนจบมาในปีการศึกษา 2558 
พบวํา ในระดับมัธยมศึกษาต๎อนต๎น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนหญิงมีอัตราการท างาน
มากกวํานักเรียนชาย  สํวนระดับปวช. และปวส./อนุปริญญา นักเรียนชายมีอัตราการมีงานท ามากกวําหนัก
เรียนหญิง  ทั้งนี้ ระดับปวส./อนุปริญญา มีอัตราการมีงานท าของผู๎ส าเร็จการศึกษาสูงสุด ในทุกระดับ
การศึกษา   
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แผนภาพที่ 5 อัตราการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา  
จ าแนกตามเพศและระดับการศึกษาที่จบ ปีการศึกษา 2558 

 
             ท่ีมา : ระบบฐานข๎อมูลแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน 
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การคาดประมาณความต๎องการก าลังคนโดยรวมหรือการจ๎างงานรวมของจังหวัดกาฬสินธุ์ ในชํวง
ปี 2561-2565 พบวํา ความต๎องการก าลังคนโดยรวมเฉลี่ย 567,198 คนตํอปี โดยสาขาการผลิตที่มกีาร
ขยายตัวของความต๎องการก าลังคนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด คือภาคเกษตรกรรม  รองลงมาคือภาคบริการ 
และภาคอุตสาหกรรม ตามล าดับ เมื่อพิจารณารายอุตสาหกรรม พบวําอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวของ
ความต๎องการก าลังคนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนมากที่สุด ได๎แกํ การเกษตร การเลี้ยงสัตว์บกและสัตว์น้ า จ านวน  
309,395 คนตํอปี  รองลงมาคือ การขายสํง การขายปลีก การซํอมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ 79,519 
คนตํอปี และกํอสร๎าง  35,683  คนตํอปี ตามล าดับ  (ตารางที่ 20) 

ตารางท่ี 20 ผลการคาดประมาณการจ านวนการจ้างงาน 
จ าแนกตามสาขาการผลิตจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2561-2565 

      หนํวย : คน 
สาขาการผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 คําเฉลี่ย 

จ านวนการแรงงานรวมทั้งจังหวัด 562,608 565,155 567,442 569,485 571,301 567,198 
ภาคเกษตรกรรม 306,891 308,280 309,528 310,642 311,633 309,395 

1.การเกษตร การเลี้ยงสัตว์บกและสัตว์น้ า 306,891 308,280 309,528 310,642 311,633 309,395 
ภาคอุตสาหกรรม 83,927 84,309 84,647 84,951 85,223 84,611 

2.อาหารและอาหารสัตว์ 17,478 17,557 17,628 17,692 17,748 17,621 
3.การท าเหมืองแรํและเหมืองหิน 297 298 299 300 301 299 
4.การผลิตสิ่งทอ 7,631 7,666 7,697 7,724 7,749 7,693 
5.การผลิตเสื้อผ๎าเครื่องแตํงกาย 6,878 6,909 6,937 6,962 6,984 6,934 
6.การผลิตรองเท๎าและเครื่องหนัง 282 283 284 285 286 284 
7.อัญมณีและเครื่องประดับ 0 0 0 0 0 0 
8.การผลิตไม๎และผลิตภัณฑ์ 8,253 8,291 8,324 8,354 8,381 8,321 
9.เฟอร์นิเจอร์ 302 303 304 305 306 304 
10.การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 296 298 299 300 301 299 
11.ปิโตรเลียม 174 175 176 176 177 176 
12ปิโตรเคมี 0 0 0 0 0 0 
13.การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 198 199 199 200 201 199 
14.การผลิตยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง 0 0 0 0 0 0 
15.ผลิตภัณฑ์พลาสติก 324 326 327 328 329 327 
16.ผลิตภัณฑ์จากแรํอโลหะ 1,853 1,861 1,869 1,876 1,882 1,868 
17.การผลิตโลหะและผลิตโลหะประดิษฐ์ 2,968 2,982 2,994 3,004 3,014 2,992 
18.ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 0 0 0 0 
19.ยานยนต์และชิ้นสํวน 0 0 0 0 0 0 
20.อุตหกรรมการผลิตอื่นๆ 1,599 1,606 1,612 1,618 1,623 1,612 
21.กํอสร๎าง 35,394 35,555 35,698 35,827 35,941 35,683 
 
 

5. การคาดประมาณแนวโน้มความต้องการก าลังคนของจังหวัดกาฬสินธุ์ 



            รายงานการวิเคราะห์ข๎อมูลอปุสงค์และอุปทานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [26] 
 

สาขาการผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 คําเฉลี่ย 
ภาคบริการ 171,790 172,568 173,266 173,891 174,444 173,192 

22.การขายสํง การขายปลีก การซํอมแซม 
ยานยนต์ รถจักรยานยนต์ 78,876 79,233 79,553 79,840 80,094 79,519 
23.ตัวแทนธุรกิจทํองเท่ียว 0 0 0 0 0 0 
24.ท่ีพักแรมและบริการด๎านอาหาร 12,280 12,335 12,385 12,430 12,470 12,380 
25.การขนสํงและสถานท่ีเก็บสินค๎า  6,992 7,024 7,052 7,078 7,100 7,049 
26.การเงินและการประกันภัย 3,131 3,145 3,158 3,169 3,179 3,156 
27.อสังหาริมทรัพย์ 158 159 160 160 161 160 
28.บริการด๎านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 9,114 9,156 9,193 9,226 9,255 9,189 
29.การบริการอื่นๆ* 61,239 61,516 61,765 61,988 62,185 61,739 
 
ท่ีมา : ระบบฐานข๎อมูลแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน 
 

เมื่อจ าแนกการคาดประมาณการจ านวนการจ๎างงานโดยรวมตามระดับการศึกษาของจังหวัด
กาฬสินธุ์  ปี 2561-2565 พบวํา ในทุกปีท่ีคาดประมาณการ มีการจ๎างงานในระดับประถมศึกษาหรือต่ ากวํา
มากที่สุด เฉลี่ยเทํากับ 320,119  คนตํอปี  รองลงมาได๎แกํ มัธยมศึกษาตอนปลาย เฉลี่ยเทํากับ97,114 คน
ตํอปี และมัธยมศึกษาตอนต๎น เฉลี่ยเทํากับ 86,105 คนตํอปี (ตารางท่ี 21) 

ตารางท่ี 21 ผลการคาดประมาณการจ านวนการจ้างงาน 
จ าแนกตามระดับการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2561-2565 

หนํวย : คน 
ระดับการศึกษา 2561 2562 2563 2564 2565 ค่าเฉลี่ย 

ประถมศึกษาหรือต่ ากวํา 317,528 318,965 320,256 321,410 322,434 320,119 
มัธยมศึกษาตอนต๎น 85,409 85,795 86,142 86,453 86,728 86,105 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 96,328 96,764 97,156 97,507 97,817 97,114 
สูงกวําม.ปลาย/อนุปริญญา 23,899 24,008 24,105 24,192 24,268 24,094 
ปริญญาตรีหรือสูงกวํา 39,444 39,623 39,783 39,926 40,054 39,766 

รวม 562,608 565,155 567,442 569,488 571,301 567,199 
  ท่ีมา : ระบบฐานข๎อมูลแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน 
 

การคาดประมาณการการจ๎างงานโดยรวมจ าแนกตามอาชีพ พบวํา มีการจ๎างงาน  ในอาชีพ
ผู๎ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด๎านการเกษตรและการประมงมากที่สุด  เฉลี่ยเทํากับ 277,021 คนตํอปี รองลงมา
ได๎แกํ อาชีพพนักงานบริการ และพนักงานขายในร๎านค๎าและตลาด เฉลี่ยเทํากับ 75,454 คนตํอปี  และ
อาชีพผู๎ปฏิบัติงานด๎านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจที่เกี่ยวข๎องเฉลี่ย 59,180 คนตํอปี  (ตารางท่ี  22) 
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ตารางท่ี  22  ผลการคาดประมาณการจ านวนการจ้างงาน 
จ าแนกตามอาชีพจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2561 – 2565 

หนํวย:คน 
อาชีพ 2561 2562 2563 2564 2565 ค่าเฉลี่ย 

1. ผู๎บัญญัติกฎหมาย ข๎าราชการระดับ
อาวุโส  และผู๎จัดการ 

 
19,764 

 
19,702 

 
19,631 

 
19,552 

 
19,464 

 
19,623 

2. ผู๎ประกอบวิชาชีพด๎านตํางๆ 20,392 20,328 20,255 20,173 20,082 20,246 
3. ชํางเทคนิคสาขาตํางๆ และผู๎
ประกอบวิชาชีพอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง 

 
8,479 

 
8,453 

 
8,422 

 
8,388 

 
8,350 

 
8,418 

4. เสมียน 10,975 10,940 10,901 10,857 10,808 10,896 
5. พนักงานบริการ และพนักงานขาย
ในร๎านค๎าและตลาด 

 
76,000 

 
75,758 

 
75,486 

 
75,182 

 
74,843 

 
75,454 

6. ผู๎ปฏิบัติงานท่ีมีฝีมือในด๎าน
การเกษตรและการประมง 

 
279,025 

 
278,138 

 
277,140 

 
276,023 

 
274,779 

 
277,021 

7. ผู๎ปฏิบัติงานด๎านความสามารถทาง
ฝีมือและธุรกิจท่ีเกี่ยวข๎อง 

 
59,608 

 
59,419 

 
59,206 

 
58,967 

 
58,701 

 
59,180 

8. ผู๎ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร 
และผู๎ปฏิบัติงานด๎านการประกอบ 

 
28,991 

 
28,899 

 
28,795 

 
28,679 

 
28,550 

 
28,783 

9. อาชีพขั้นพื้นฐานตํางๆ ในด๎านการ
ขายและการให๎บริการและอาชีพอื่น 

 
68,066 

 
67,850 

 
67,606 

 
67,334 

 
67,030 

 
67,577 

รวม 571,300 569,487 567,442 565,155 562,607 567,198 
     ท่ีมา : ระบบฐานข๎อมูลแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน 
 

ส าหรับการประมาณการความต๎องการแรงงานสํวนเพ่ิม ในภาพรวมของจังหวัดกาฬสินธุ์  พบวํา        
ทั้ง 3 สาขาหลัก ได๎แกํ ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ มีความต๎องการแรงงานสํวนเพ่ิม
ลดลงทุกปี ตั้งแตํ ปี 2561 จนถึงปี 2565 โดยรวมมีจ านวนความต๎องการแรงงานสํวนเพ่ิมเฉลี่ยเทํากับ 
3,120 คนตํอปี โดยเป็นความต๎องการแรงงานสํวนเพิ่มเพ่ือขยายต าแหนํงงานจ านวนเฉลี่ยเทํากับ 2,303 คน
ตํอปี และความต๎องการแรงงานสํวนเพ่ิมเพ่ือทดแทนแรงงานเกําที่ออกไปจ านวนเฉลี่ยเทํากับ 817 คนตํอปี 
ในภาคเกษตรกรรมมีความต๎องการก าลังคนสํวนเพ่ิมเฉลี่ยมากที่สุดเทํากับ 1,273 คนตํอปี แบํงเป็นความ
ต๎องการแรงงานสํวนเพิ่มเพ่ือขยายต าแหนํงงานจ านวนเฉลี่ยเทํากับ 1,256 คนตํอปี  และเป็นความต๎องการ
แรงงานสํวนเพ่ิมเพ่ือทดแทนแรงงานเกําที่ออกไปจ านวนเฉลี่ยเทํากับ 17 คนตํอปี ในภาคบริการ มีความ
ต๎องการแรงงานสํวนเพ่ิมรวมเฉลี่ยเทํากับ 1,247 คนตํอปี แบํงเป็นความต๎องการแรงงานสํวนเพ่ิมเพ่ือขยาย
ต าแหนํงเฉลี่ยเทํากับ 704 คนตํอปี และเป็นความต๎องการแรงงานสํวนเพ่ิมเพ่ือทดแทนแรงงานเกําเฉลี่ย
เทํากับ 543 คนตํอปี สํวนในภาคอุตสาหกรรมมีความต๎องการแรงงานสํวนเพ่ิมรวมเฉลี่ยเทํากับ 600 คนตํอ
ปี แบํงเป็น ความต๎องการแรงงานสํวนเพ่ิมเพ่ือขยายต าแหนํงงานจ านวนเฉลี่ยเทํากับ 343 คนตํอปี และ
ความต๎องการแรงงานสํวนเพิ่มเพ่ือทดแทนแรงงานเทําจ านวนเฉลี่ยเทํากับ 257 คนตํอปี  (ตารางที่  23) 
 
 
 
 
 
 



            รายงานการวิเคราะห์ข๎อมูลอปุสงค์และอุปทานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [28] 
 

 
ตารางท่ี  23  ผลการคาดประมาณความต้องการแรงงานส่วนเพิ่ม ความต้องการแรงงานส่วนเพิ่มเพื่อ           
                 ขยายหรือลดต าแหน่งงาน และความต้องการแรงงานส่วนเพิ่มเพื่อการทดแทนแรงงาน 
                 เก่าที่ออกไป จ าแนกตามสาขาการผลิตหลัก จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี พ.ศ. 2561-2565 

หนํวย: คน 
สาขาการผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 ค่าเฉลี่ย 

ความต้องการแรงงานส่วนเพิ่มรวม 
ภาคเกษตรกรรม 1,557 1,406 1,264 1,132 1,008 1,273 
ภาคอุตสาหกรรม 676 633 599 563 531 600 
ภาคบริการ 1,401 1,319 1,242 1,169 1,102 1,247 

รวม 3,634 3,360 3,104 2,864 2,639 3,120 
ความต้องการแรงงานส่วนเพิ่มเพื่อขยายหรือลดต าแหน่งงาน 1256 

ภาคเกษตรกรรม 1,540 1,389 1,247 1,115 991 1,256 
ภาคอุตสาหกรรม 421 377 341 306 272 343 
ภาคบริการ 863 778 699 624 556 704 

รวม 2,824 2,546 2,287 2,044 1,816 2,303 
ความต้องการแรงงานส่วนเพิ่มเพื่อทดแทนแรงงานที่ออกไป (ต าแหน่งงานเก่า) 

ภาคเกษตรกรรม 17 17 17 17 17 17 
ภาคอุตสาหกรรม 255 256 257 258 259 257 
ภาคบริการ 539 541 544 545 547 543 

รวม 810 814 817 820 823 817 
ท่ีมา : ระบบฐานข๎อมูลแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน 
หมายเหตุ:    ตัวเลขบวก หมายถึง ความต๎องการสํวนเพิ่มเป็นบวกเน่ืองจากมีการขยายต าแหนํงงานใหมํ  
                ตัวเลขลบ หมายถึง ความต๎องการสํวนเพิ่มเป็นลบเนื่องจากมีการลดต าแหนํงงาน 
 

การคาดประมาณความต๎องการแรงงานสํวนเพ่ิมจ าแนกตามระดับการศึกษาในปี 2561-2565  
ของจังหวัดกาฬสินธุ์ พบวํา ความต๎องการแรงงานเพ่ิมรวมสํวนใหญํเป็นก าลังคนที่ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาหรือต่ ากวําจ านวนเฉลี่ยเทํากับ 3,120 คนตํอปี  รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น 
จ านวนเฉลี่ยเทํากับ 549 คนตํอปี และระดับปริญญาตรีหรือสูงกวํา จ านวนเฉลี่ยเทํากับ 519 คนตํอปี  

เมื่อจ าแนกเป็นความต๎องการแรงงานสํวนเพ่ิมเพ่ือขยายหรือลดต าแหนํงงาน พบวํา โดยสํวนใหญํ
มีการขยายต าแหนํงงาน โดยเฉพาะระดับประถมศึกษาหรือต่ ากวํามีการลดต าแหนํงงานจ านวนเฉลี่ยเทํากับ 
1,645 คนตํอปี รองลงมาได๎แกํระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นมีการขยายต าแหนํงงานจ านวนเฉลี่ยเทํากับ 347 
คนตํอปี และระดับสูงกวํามัธยมศึกษาตอนปลาย อนุปริญญา จ านวนเฉลี่ยเทํากับ 182 คนตํอปี ตามล าดับ  

ส าหรับความต๎องการแรงงานสํวนเพ่ิมเพ่ือทดแทนแรงงานเกําที่ออกไป พบวํา ในปริญญาตรีหรือ
สูงกวํา มีความต๎องการแรงงานสํวนเพ่ิมเพ่ือทดแทนแรงงานเกํามากที่สุด จ านวนเฉลี่ยเทํากับ 358 คนตํอปี 
รองลงมาได๎แกํ ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นจ านวนเฉลี่ยเทํากับ 199 คนตํอปี และระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายจ านวนเฉลี่ยเทํากับ 97 คนตํอปี ตามล าดับ (ตารางท่ี  24) 

 
 
 



            รายงานการวิเคราะห์ข๎อมูลอปุสงค์และอุปทานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [29] 
 

 
ตารางท่ี  24  ผลการคาดประมาณความต้องการแรงงานส่วนเพิ่ม ความต้องการแรงงานส่วนเพิ่ม 
                 เพื่อขยายหรือลดต าแหน่งงาน และความต้องการแรงงานส่วนเพิ่มเพื่อการทดแทน   
                 แรงงานเก่าที่ออกไป จ าแนกตามระดับการศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี พ.ศ. 2561-2565 

หนํวย: คน 
ระดับการศึกษา 2561 2562 2563 2564 2565 ค่าเฉลี่ย 

ความต้องการแรงงานส่วนเพ่ิมรวม 
ประถมศึกษาหรือต่ ากวํา 1,678 1,523 1,376 1,239 1,111 1,385 
มัธยมศึกษาตอนต๎น 626 585 546 510 476 549 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 579 533 489 447 408 491 
สูงกวํามัธยมศึกษาตอนปลาย อนุปริญญา 197 185 175 165 156 176 
ปริญญาตรหีรือสูงกวํา 552 534 518 502 487 519 

รวม 3,634 3,360 3,104 2,864 2,639 3,120 
ความต้องการแรงงานส่วนเพ่ิมเพ่ือขยายหรือลดต าแหน่งงาน 

ประถมศึกษาหรือต่ ากวํา 2,017 1,820 1,633 1,460 1,297 1,645 
มัธยมศึกษาตอนต๎น 426 384 345 308 274 347 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 63 57 52 47 41 52 
สูงกวํามัธยมศึกษาตอนปลาย อนุปริญญา 224 201 180 161 144 182 
ปริญญาตรหีรือสูงกวํา 94 84 77 68 60 77 

รวม 2,824 2,546 2,287 2,044 1,816 2,303 
ความต้องการแรงงานส่วนเพ่ิมเพ่ือทดแทนแรงงานที่ออกไป (ต าแหน่งงานเก่า) 

ประถมศึกษาหรือต่ ากวํา 85 85 85 86 86 85 
มัธยมศึกษาตอนต๎น 197 198 199 200 201 199 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 96 96 97 97 97 97 
สูงกวํามัธยมศึกษาตอนปลาย อนุปริญญา 77 78 78 78 78 78 
ปริญญาตรหีรือสูงกวํา 355 357 358 359 361 358 

รวม 810 814 817 820 823 817 
ท่ีมา : ระบบฐานข๎อมูลแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน 
หมายเหตุ: ตัวเลขบวก หมายถึง ความต๎องการสํวนเพิ่มเป็นบวกเน่ืองจากมีการขยายต าแหนํงงานใหมํ  

 
ตัวเลขลบ หมายถึง ความต๎องการสํวนเพิ่มเป็นลบเน่ืองจากมีการลดต าแหนํงงาน 

 

 
ด๎านความต๎องการแรงงานสํวนเพ่ิมรวมตามอาชีพ ในปี 2561-2565 พบวํา อาชีพผู๎ปฏิบัติงานที่มี

ฝีมือในด๎านการเกษตรและการประมงมีความต๎องการแรงงานสํวนเพ่ิมมากที่สุด จ านวนเฉลี่ยเทํากับ 1,143 
คนตํอปี รองลงมาได๎แกํ อาชีพขั้นพ้ืนฐานตําง ๆ ในด๎านการขายและการให๎บริการและอาชีพอ่ืน จ านวน
เฉลี่ยเทํากับ 458 คนตํอปี  และอาชีพผู๎ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร  และผู๎ปฏิบัติงานด๎านการ
ประกอบ  จ านวนเฉลี่ยเทํากับ 420 คนตํอปี  

เมื่อจ าแนกเป็นความต๎องการแรงงานสํวนเพิ่มเพ่ือขยายหรือลดต าแหนํงงาน พบวํา อาชีพ
ผู๎ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด๎านการเกษตรและประมง  มีการขยายต าแหนํงงานมากที่สุดจ านวนเฉลี่ยเทํากับ 
1,125 คนตํอปี รองลงมาได๎แกํ อาชีพพนักงานบริการ และพนักงานขายในร๎านค๎าและตลาด จ านวน 307 
คนตํอปี  และอาชีพขั้นพ้ืนฐานตําง ๆ ในด๎านการขายและการให๎บริการ  จ านวนเฉลี่ยเทํากับ 274 คนตํอปี  

 



            รายงานการวิเคราะห์ข๎อมูลอปุสงค์และอุปทานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [30] 
 

ส าหรับความต๎องการแรงงานสํวนเพ่ิมเพ่ือทดแทนแรงงานเกําที่ออกไป ผู๎ปฏิบัติการโรงงานและ
เครื่องจักร และผู๎ปฏิบัติงานด๎านการประกอบ มีความต๎องการแรงงานสํวนเพ่ิมเพ่ือทดแทนแรงงานเกํามาก
ที่สุด จ านวนเฉลี่ยเทํากับ 303 คนตํอปี รองลงมาได๎แกํ เสมียน  และอาชีพขั้นพ้ืนฐานตําง ๆ ในด๎านการขาย
และการให๎บริการและอาชีพอ่ืนตามล าดับ (ตารางท่ี 25) 

ตารางท่ี  25  ผลการคาดประมาณความต้องการแรงงานส่วนเพิ่ม ความต้องการแรงงานส่วนเพิ่ม 
เพื่อขยายหรือลดต าแหน่งงาน และความต้องการแรงงานส่วนเพิ่มเพื่อการทดแทน         
แรงงานเก่าที่ออกไป จ าแนกตามอาชีพจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี พ.ศ. 2561-2565 

หนํวย: คน 
อาชีพ 2561 2562 2563 2564 2565 ค่าเฉลี่ย 

ความต้องการแรงงานส่วนเพิ่มรวม 
ผู๎บัญญัติกฎหมาย ข๎าราชการระดับอาวโุส  และผูจ๎ัดการ 98 88 79 71 63 80 
ผู๎ประกอบวิชาชีพดา๎นตํางๆ 100 90 82 74 65 82 
ชํางเทคนิคสาขาตํางๆ และผู๎ประกอบวชิาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง 42 38 34 30 27 34 
เสมียน 298 294 290 286 283 290 
พนักงานบริการ และพนกังานขายในร๎านค๎าและตลาด 441 405 370 338 308 372 
ผู๎ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด๎านการเกษตรและการประมง 1,397 1,261 1,135 1,016 905 1,143 
ผู๎ปฏิบัติงานด๎านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจที่เกี่ยวข๎อง 295 266 239 213 189 240 
ผู๎ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร และผู๎ปฏิบัติงานด๎านการประกอบ 444 431 419 408 397 420 
อาชีพขั้นพื้นฐานตํางๆ ในด๎านการขายและการให๎บริการและอาชีพอื่น 519 487 456 428 402 458 

รวม 3,634 3,360 3,104 2,864 2,639 3,120 
ความต้องการแรงงานส่วนเพิ่มเพื่อขยายหรือลดต าแหน่งงาน 

ผู๎บัญญัติกฎหมาย ข๎าราชการระดับอาวโุส  และผูจ๎ัดการ 98 88 79 70 65 80 
ผู๎ประกอบวิชาชีพดา๎นตํางๆ 101 91 82 74 69 83 
ชํางเทคนิคสาขาตํางๆ และผู๎ประกอบวชิาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง 42 38 34 32 25 34 
เสมียน 54 49 44 39 35 44 
พนักงานบริการ และพนกังานขายในร๎านค๎าและตลาด 376 339 304 272 242 307 
ผู๎ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด๎านการเกษตรและการประมง 1,379 1,243 1,117 998 886 1,125 
ผู๎ปฏิบัติงานด๎านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจที่เกี่ยวข๎อง 295 266 239 214 189 241 
ผู๎ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร และผู๎ปฏิบัติงานด๎านการประกอบ 143 129 116 102 91 116 
อาชีพขั้นพื้นฐานตํางๆ ในด๎านการขายและการให๎บริการและอาชีพอื่น 336 303 272 243 214 274 

รวม 2,824 2,546 2,287 2,044 1,816 2,303 
ความต้องการแรงงานส่วนเพิ่มเพื่อทดแทนแรงงานที่ออกไป (ต าแหน่งงานเกา่) 

ผู๎บัญญัติกฎหมาย ข๎าราชการระดับอาวโุส  และผูจ๎ัดการ - - - - - - 
ผู๎ประกอบวิชาชีพดา๎นตํางๆ - - - - - - 
ชํางเทคนิคสาขาตํางๆ และผู๎ประกอบวชิาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง - - - - - - 
เสมียน 244 245 246 247 248 246 
พนักงานบริการ และพนกังานขายในร๎านค๎าและตลาด 66 66 66 66 67 66 
ผู๎ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด๎านการเกษตรและการประมง 18 18 18 18 18 18 
ผู๎ปฏิบัติงานด๎านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจที่เกี่ยวข๎อง - - - - - - 
ผู๎ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร และผู๎ปฏิบัติงานด๎านการประกอบ 300 302 303 304 305 303 
อาชีพขั้นพื้นฐานตํางๆ ในด๎านการขายและการให๎บริการและอาชีพอื่น 182 183 184 185 185 184 

รวม 810 814 817 820 823 817 
ที่มา : ระบบฐานข๎อมูลแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน 
หมายเหตุ: ตัวเลขบวก หมายถึง ความต๎องการสํวนเพิ่มเป็นบวกเนื่องจากมีการขยายต าแหนํงงานใหมํ  
  ตัวเลขลบ หมายถึง ความต๎องการสํวนเพิ่มเป็นลบเนื่องจากมีการลดต าแหนํงงาน 



            รายงานการวิเคราะห์ข๎อมูลอปุสงค์และอุปทานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [31] 
 

 
 

6.1  การคาดประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา 

จากการคาดประมาณการของผู๎ส าเร็จการศึกษาหรือการผลิตก าลังคนในปี 2561-2565 จ าแนกตาม
ระดับการศึกษา พบวํา ในอีก 5 ปีข๎างหน๎า มีจ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดไมํต่ ากวํา 15,000 คน และมี
แนวโน๎มลดลง จากปี 2561 จ านวน 16,162 คน ลดลงเหลือ 15,865 คน ในป ี2565 

เมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษา ในระดับการศึกษามัธยมต๎นหรือต่ ากวํา จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษามี
แนวโน๎มลดลงทุกปี  โดยลดลงจากจ านวน 8,482 คน ในปี 2561 เหลือ 8,323 คนในปี 2565  สํวนในระดับ
มัธยมปลาย ก็มีลักษณะแนวโน๎มเหมือนกับในระดับมัธยมต๎นหรือต่ ากวํา คือในชํวงปี 2561-2565  มีแนวโน๎ม
ลดลงจาก 5,280 คน ในปี 2559 ลดลงเหลือ 5,182 แสนคนในปี 2565 

การศึกษาในระดับ ปวช. มีลักษณะแนวโน๎มเชํนเดียวกันกับระดับมัธยมต๎นหรือต่ ากวํา และระดับ 
มัธยมปลาย ซึ่งจะมีจ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษาในแตํละปีไมํต่ ากวํา 690 คน ผู๎ส าเร็จการศึกษามีแนวโน๎มลดลง
ตั้งแตํปี 2561-2565  ส าหรับระดับ ปวส. จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษาจะมีจ านวนมากกวําในระดับ ปวช. โดยมี
จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษาไมํต่ ากวํา  920 คน และโดยภาพรวมมีแนวโน๎มลดลง โดยลดลงจากจ านวน 960 คน    
ในปี 2559 ลดลงเหลือ 944 คน ในปี 2565 

สํวนในระดับอุดมศึกษานั้น ผู๎ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีผู๎ส าเร็จการศึกษาในแตํละปี     
ไมํต่ ากวํา 700 คน โดยในปี 2561 มีผู๎ส าเร็จการศึกษาจ านวน  720 คน และลดลงเหลือ 709 คน ในปี 2565     
(ตารางที่  26) 

ตารางที่  26  ผลการคาดประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาของจังหวัดกาฬสินธุ์   
จ าแนกตามระดับการศึกษา ปี 2561-2565 

                                                                                                      หนํวย : คน 
ระดับการศึกษา 2561 2562 2563 2564 2565 

ม.ต๎นหรือต่ ากวํา 8,482 8,441 8,406 8,365 8,323 
ม.ปลาย 5,280 5,256 5,234 5,208 5,182 
ปวช. 720 717 714 711 707 
ปวส. 960 956 952 948 944 
ปริญญาตรี 720 719 712 711 709 

รวม 16,162 16,089 16,018 15,943 15,865 
           ที่มา : ระบบฐานข๎อมูลแผนพฒันาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน 

 

 
6.2  การคาดประมาณการจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาและพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

  จากการคาดประมาณการผู๎ส าเร็จการศึกษา ในปี 2561-2565 นั้น ถึงแม๎วําในแตํละปีมีผู๎ส าเร็จ
การศึกษาทั้งหมดไมํต่ ากวําปีละ 15,000  คนก็ตาม แตํจ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษาและพร๎อมที่จะเข๎าสูํ
ตลาดแรงงานทั้งหมดไมํเกิน 1,927  คนเทํานั้น โดยในอีก 5 ปีข๎างหน๎า แนวโน๎มของผู๎ส าเร็จการศึกษาและ
พร๎อมที่จะเข๎าสูํตลาดแรงงานลดลงอยํางตํอเนื่อง จากจ านวน 1,927 คน ในปี 2559 ลดลงเหลือ 1,860  คน 
ในปี 2565 

 

6. การคาดประมาณอุปทานแรงงานของจังหวัดกาฬสินธุ์ 



            รายงานการวิเคราะห์ข๎อมูลอปุสงค์และอุปทานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [32] 
 

  จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษาและต๎องการเข๎าสูํตลาดแรงงานมากที่สุด  คือ ผู๎ที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ซึ่งในแตํละปีมีจ านวนไมํต่ ากวํา 890 คน รองลงมาได๎แกํ ระดับ ปวส.  มัธยมปลาย  ระดับ ปวช.  
และระดับมัธยมต๎นหรือต่ ากวํา ตามล าดับ สํวนผู๎ส าเร็จการศึกษาท่ีจะเข๎าสูํตลาดแรงงานในอนาคตน๎อยที่สุด 
คือ ระดับ มัธยมต๎นหรือต่ ากวํา ซึ่งในแตํละปีจะมีจ านวนไมํเกิน 150 คน  (ตารางท่ี  27) 

 
ตารางที่  27  ผลการคาดประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาและพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ปี 2561-2565 
                                 หนํวย: คน 
ระดับการศึกษา 2561 2562 2563 2564 2565 

ม.ต๎น หรือต่ ากวํา 148 147 147 146 145 
ม.ปลาย 241 239 239 237 236 
ปวช. 213 213 211 211 210 
ปวส. 427 425 424 422 419 
ปริญญาตรี 916 911 909 904 898 

รวม 1,927 1,917 1,910 1,902 1,890 
                  ที่มา : ระบบฐานข๎อมูลแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน 

 
6.3  การคาดประมาณการจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาและไม่ได้ศึกษาต่อ 

  จากการคาดประมาณการผู๎ส าเร็จการศึกษา ในปี 2561-2565 นั้น ในแตํละปีมีผู๎ส าเร็จการศึกษา
ทั้งหมดไมํต่ ากวําปีละ 15,000  คน  แตํจ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษาและไมํได๎ศึกษาตํอในแตํละปี ไมํต่ ากวํา 
1,900 คน โดยในอีก 5 ปีข๎างหน๎า แนวโน๎มของผู๎ส าเร็จการศึกษาและไมํได๎ศึกษาตํอ จากจ านวน 1,945 คน 
ในปี 2561 ลดลงเหลือ 1,908  คน ในปี 2565 

  จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษาและไมํได๎ศึกษาตํอมากที่สุด  คือ ผู๎ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่ง
ในแตํละปีมีจ านวนไมํต่ ากวํา 600 คน รองลงมาได๎แกํ ระดับ ปวส.  ระดับ ปวช.  มัธยมปลาย  ระดับมัธยม
ต๎นหรือต่ ากวํา และปริญญาโทตามล าดับ  (ตารางที่  28) 

 
ตารางที่  28  ผลการคาดประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาและไม่ได้ศึกษาต่อจังหวัดกาฬสินธุ์   

ปี 2561-2565 
                                                                                         หนํวย : คน 

ระดับการศึกษา 2561 2562 2563 2564 2565 
ม.ต๎น หรือต่ ากวํา 101 101 101 101 99 
ม.ปลาย 233 232 231 230 229 
ปวช. 414 412 410 408 406 
ปวส. 521 519 518 515 512 
ปริญญาตรี 634 629 626 624 620 
ปริญญาโท 24 24 24 24 24 

รวม 1,945 1,935 1,930 1,920 1,908 
     ที่มา : ระบบฐานข๎อมูลแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน 
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ก. ข้อมูลพื้นฐานของสถานประกอบการ                                              เลขที่แบบสอบถาม ……………………… 

1. ชื่อสถานประกอบการ__________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
2. เลขทะเบียนนิติบุคคล/เลขทะเบียนพาณิชย์ 

    
3. รหัส TSIC   

4. สถานประกอบการตั้งอยู่ในเขต   ในเขตเทศบาล  นอกเขตเทศบาล 

5. เลขท่ี _______________หมู่ที่_________ซอย ______________________      

ถนน_______________________ต าบล/แขวง  ______________________ 

อ าเภอ/เขต  ___________________จังหวัด _________________________ 

6. รหัสไปรษณีย์ __________________________ 

7. เบอร์โทรศัพท์  __________________________ 

8. e-mail _________________________________________________ 

9. จ านวนผู้ท างานรวม________________________________________ 

10. ประเภทของสถานประกอบการ                                          รหัส  
ภาคเกษตรกรรม 

01 = เกษตรกรรม การเลี้ยงสัตว์บกและสัตว์น้ า 
ภาคอุตสาหกรรม 

02 = อาหารและอาหารสัตว ์
03 = การท าเหมืองแรํและเหมืองหิน 
04 = การผลิตสิง่ทอ 
05 = การผลิตเสื้อผ๎าเครื่องแตํงกาย 
06 = การผลิตรองเท๎าและเครื่องหนัง 
07 = อัญมณีและเครื่องประดับ 
08 = การผลิตไม๎และผลิตภัณฑจ์ากไม๎      

(ยกเว๎นเฟอร์นิเจอร์) 
09 = เฟอร์นิเจอร์ 
10 = การผลิตกระดาษและผลติภัณฑ์กระดาษ 
11 = ปิโตรเลียม 
12 = ปิโตรเคมี 
13 = การผลิตเคมีภัณฑ์และผลติภัณฑ์เคมี 
14 = การผลิตยางพาราและผลติภัณฑ์ยาง 
15 = ผลิตภัณฑ์พลาสติก 

16 = ผลิตภัณฑ์จากแรํอโลหะ 
17 = การผลิตโลหะและผลิตภณัฑ์โลหะ

ประดิษฐ ์
18 = ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
19 = ยานยนต์และชิน้สํวน 
20 = อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ 
21 = กํอสร๎าง 

ภาคบริการ 
22 = ขายสํง ขายปลีก ซํอมยานยนต์และ

จักรยานยนต์และจักรยานยนต ์
23 = ตัวแทนธุรกิจทํองเที่ยว 
24 = ที่พักแรมและบริการด๎านอาหาร 
25 = การขนสํงและสถานที่เก็บสินค๎า 
26 = การเงินและการประกันภยั 
27 = อสังหาริมทรัพย์ 
28 = บริการด๎านสุขภาพและสงัคม

สงเคราะห์ 
29 = บริการอ่ืนๆ  

 

วันที่สัมภาษณ์ : ...............................................................................................                ชื่อผู้สัมภาษณ์ : ............................................................................................... 
 

ค าชี้แจง  กระทรวงแรงงาน ขอความรํวมมือทํานกรอกข๎อมูลแบบสอบถามความต๎องการและการขาดแคลนแรงงาน โดยข๎อมูลที่ได๎จะน าไปใช๎ในการก าหนดนโยบายและวางแผนการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนให๎ตรงกับความต๎องการของตลาดแรงงาน ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลหรือน าไปใช้เพื่อการอื่น ขอขอบคุณในการให๎ความรํวมมือตอบ
แบบสอบถาม เพื่อเป็นเข็มทิศชี้น าการก าหนดนโยบายและการด าเนินงานของภาครัฐ และภาคเอกชนไทย ให๎ยํางก๎าวสูํความส าเร็จได๎อยํางไมํผิดทิศทาง  

“ม่ันใจข้อมูลไม่รั่วไหล ไม่เกี่ยวพันข้อกฎหมาย ไม่โยงใยเรื่องภาษี” 

แบบส ารวจ 
ความต้องการและการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ 

ปี 2560 
 



 

ข. ข้อมูลผู้ท างานในกิจการ เชิงปริมาณ 
ข.1 จ านวนผู้ท างานในกิจการ จ าแนกตามเพศและวุฒิการศึกษาที่จบ 

(ระบุจ านวนคน) 

รหัส ระดับการศึกษา(สาขาวิชา) 

Unskilled 
แรงงานไร้ฝีมือ 

Semi-skilled 
แรงงานกึ่งฝีมือ 

skilled 
แรงงานฝีมือ 

Professional 
ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้บริหาร 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

00 ต่ ากว่า ม.3             
01 ม.3             
02 ม.6               
03 ปวช.             

0301 เกษตรกรรม             
0302 คหกรรม             
0303 อุตสาหกรรม             
0304 พณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ             
0305 ศิลปกรรม             
0306 อุตสาหกรรมการทํองเที่ยว             
0307 อุตสาหกรรมสิ่งทอ             
0308 ประมง             
0309 เทคโนโลยสีารสนเทศฯ             
0310 สาขาอื่นๆ             
04 ปวส./อนุปริญญา             

0401 เกษตรกรรม             
0402 คหกรรม             
0403 อุตสาหกรรม             
0404 พณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ             
0405 ศิลปกรรม             
0406 อุตสาหกรรมการทํองเที่ยว             
0407 อุตสาหกรรมสิ่งทอ             
0408 ประมง             
0409 เทคโนโลยสีารสนเทศฯ             
0410 สาขาอื่นๆ             
05 ปริญญาตรี             

0501 เกษตรกรรม ประมง วนศาสตร์             
0502 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม             
0503 วิศวกรรม สถาปัตยกรรม             
0504 พาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์             
0505 มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ อักษรศาสตร์             



 

(ระบุจ านวนคน) 

รหัส ระดับการศึกษา(สาขาวิชา) 

Unskilled 
แรงงานไร้ฝีมือ 

Semi-skilled 
แรงงานกึ่งฝีมือ 

skilled 
แรงงานฝีมือ 

Professional 
ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้บริหาร 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

0506 นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์             
0507 สุขภาพ การแพทย์             
0508 คหกรรม บริการ การทํองเที่ยว             
0509 ศิลปกรรม จิตรกรรม มัณฑนศิลป์             
0510 นิติศาสตร์             
0511 รัฐศาสตร์             
0512 การศึกษา             
0513 พลศึกษา การกีฬา             
0514 สาขาอื่นๆ             
06 ปริญญาโท             

0601 เกษตรกรรม ประมง วนศาสตร์             
0602 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม             
0603 วิศวกรรม สถาปัตยกรรม             
0604 พาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์             
0605 มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ อักษรศาสตร์             
0606 นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์             
0607 สุขภาพ การแพทย์             
0608 คหกรรม บริการ การทํองเที่ยว             
0609 ศิลปกรรม จิตรกรรม มัณฑนศิลป์             
0610 นิติศาสตร์             
0611 รัฐศาสตร์             
0612 การศึกษา             
0613 พลศึกษา การกีฬา             
0614 สาขาอื่นๆ             
07 ปริญญาเอก             

0701 สาย S&T             
0702 สายอื่นๆ (Non S&T)             

หมายเหตุ: จ านวน “ผู้ท างาน” ในการส ารวจครั้งนี้ หมายรวมถึง ทุกคนที่ท างานในกิจการ ได๎แกํ ตวัผู๎ประกอบการ พนักงานและแรงงานทั้งหมด  
ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้บริหาร (Professional Level) คือ แรงงานระดับผู๎บริหารและผู๎เชี่ยวชาญเฉพาะด๎านในสาขาตํางๆ ซ่ึงมีประสบการณ์ในการท างานเป็นระยะเวลานาน สามารถวางแผนและจัดระบบการท างานให๎กับผู๎รํวมงานได๎  
แรงงานฝีมือ (Skilled Level) คือ แรงงานที่ใช๎ทักษะฝีมือในการท างาน สามารถวิเคราะห์และแก๎ไขปัญหาในการท างานได๎  
แรงงานกึ่งฝีมือ (Semi Skilled Level) 
แรงงานไร้ฝีมือ (Unskilled Level) 

คือ แรงงานที่ต๎องท างานอยูํในสายการผลิตซ่ึงต๎องใช๎ทักษะฝีมือในระดับพื้นฐาน 
คือ แรงงานระดับลํางซ่ึงไมํจ าเป็นต๎องมีความรู๎ความช านาญ และทักษะฝีมือ เพยีงแตํท างานตามค าชี้แนะหรือรูปแบบทีจ่ัดไว๎ได๎เทํานั้น 

 



 

ข.2 การเข้าออกงานของแรงงานในกิจการของท่านในปีท่ีผ่านมา (ปี 2559)                      (ระบุจ านวนคน) 

 
 

เพศ 

ลูกจ้างเข้างาน ลูกจ้างออกจากงาน 
แทนคนเก่า 
ที่ออกไป ต าแหน่งงานใหม่ ลาออก ให้ออก 

เพราะลดงาน 
ให้ออก 

เพราะท าผิด 
ให้ออก 

เพราะเหตุผลอื่นๆ 
13 14 15 16 17 18 

1 ชาย       
2 หญิง       

 

ข.3 ต าแหน่งของแรงงานที่ท่านต้องการทดแทนต าแหน่งที่ว่างอยู่ หรือ ต้องการจ้างเพิ่มเพื่อขยายธุรกิจ และที่ขาดแคลน (ไม่สามารถหาแรงงานมาท างานได้ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป) 
 รหัส ต าแหน่งงาน ลักษณะงานท่ีท า วุฒิการศึกษา สาขาวิชา ระดับทักษะฝีมือ ประสบการณ์ จ านวน 

ที่ต้องการ 
จ านวน 

ที่ขาดแคลน 
 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
1               
2               
3               
4               
5               
6               
7               
8               
9               
10               
11               
12               
13               
14               

                           

หมายเหตุ: ให้เขียนต าแหน่งที่ต้องการลงในช่องว่าง โดยยังไม่ต้องกรอกรหัสในช่องรหัส รหัสสามารถดูได้ในรายงานการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ 2544 (จัดเตรียมไว้แล้วในซอฟต์แวร์) 
ความหมายของค าว่า “ลักษณะงานที่ท า” ในการส ารวจครั้งน้ี คือ ค าอธิบายสั้นๆเพื่อขยายความต าแหนํงงานวํามีลักษณะการท างานอยํางไร 
 “วุฒิการศึกษา” ในการส ารวจครั้งนี้ ประกอบด๎วย 1) ต่ ากวํา ม.3  2) ม.3  3) ม.6  4) ปวช.  5) ปวส./อนุปริญญา  6) ปริญญาตรี  7) สูงกวําปริญญาตรี 

“สาขาวิชา” ในการส ารวจครั้งน้ี คือ สาขาวิชาเอกในแตํละวุฒิการศึกษา เชํน ปวช. ชํางกํอสร๎าง , ปวส. บัญชี ป.ตรี วิศวกรรมเครื่องกล  เป็นต๎น 
“ระดับทักษะฝีมือ” ในการส ารวจครั้งน้ี ประกอบด๎วย 1) แรงงานไร๎ฝีมือ  2) แรงงานกึ่งฝีมือ 3) แรงงานฝีมือ  4) ผู๎เชี่ยวชาญ/ผู๎บริหาร 
“ประสบการณ์” ในการส ารวจครั้งน้ี หมายถึง จ านวนปีท่ีเคยผํานการท างานในต าแหนํงงานท่ีต๎องการ 
“จ านวนความต้องการแรงงาน” ในการส ารวจครั้งน้ี คือ จ านวนของแรงงานท่ีต๎องการจ๎างเพื่อทดแทนต าแหนํงงานท่ีวํางอยูํหรือจ๎างเพิ่มเพื่อขยายธุรกิจ ณ วันท่ีส ารวจ 
“จ านวนทีข่าดแคลน” ในการส ารวจครั้งน้ี คือ จ านวนของแรงงานท่ีต๎องการแตํไมํสามารถหาแรงงานมาท างานได๎ในชํวง 6 เดือน หรือ 180 วัน ท่ีผํานมา 



 

 

 

ค. ข้อมูลผู้ท างานในกิจการ เชิงคุณภาพ 
ค.1 ระดับความรู้ด้านต่างๆ ของผู้ท างานในกิจการ (กรุณาให้คะแนนตามหมายเหตุด้านล่าง) 

 ความสามารถ 

กลุ่มแรงงานไร้ฝีมือ  กลุ่มแรงงานกึ่งฝีมือ กลุ่มแรงงานฝีมือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ/ผู้บริหาร 
ระดับ 

ในปัจจุบัน 
ระดับ 

ที่คาดหวัง 
ระดับ 

ในปัจจุบัน 
ระดับ 

ที่คาดหวัง 
ระดับ 

ในปัจจุบัน 
ระดับ 

ที่คาดหวัง 
ระดับ 

ในปัจจุบัน 
ระดับ 

ที่คาดหวัง 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ความรู้ด้านกฎหมายและกฎระเบียบในวิชาชีพ         
2 ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม ่         
3 ความรู้ด้านธุรกิจ         
4 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กร         
5 ความรู้เฉพาะในสาขาวิชาชีพ         

หมายเหตุ: ถ๎าทํานเห็นวําผ๎ูท่ีท างานอยูํในกิจการของทํานมีความสามารถอยูํในระดับใดของเกณฑ์คะแนน 1-5 ท่ีระบุไว๎ข๎างลํางน้ี โปรดกรอกตัวเลขคะแนนที่ท่านคิดว่าแรงงานของท่านมีความสามารถในระดับนั้นๆด้วย 
  1 คะแนน มีความรู๎พื้นฐานของแตํละด๎าน  4 คะแนน มีความรู๎กว๎างขวางและลึกในระดับท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับอุตสาหกรรม 
  2 คะแนน มีความรู๎กว๎างขวาง และ ลึกในแตํละด๎าน 5 คะแนน มีความรู๎แตกฉาน ท้ังในแนวกว๎างและลึก ซ่ึงสามารถสร๎างนวัตกรรมท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากล และสามารถถํายทอดความรู๎ให๎แกํผู๎อื่นได๎ 
  3 คะแนน มีความรู๎ในระดับท่ีสามารถเห็นความเชื่อมโยงขององค์ความรู๎ตํางๆ และแนวทางปฏิบัติงานในภาพรวมระดับองค์กรได๎ 

ค.2 ระดับทักษะด้านต่างๆ ของผู้ท างานในกิจการ (กรุณาให้คะแนนตามหมายเหตุด้านล่าง) 
 

ทักษะ 

กลุ่มแรงงานไร้ฝีมือ  กลุ่มแรงงานกึ่งฝีมือ กลุ่มแรงงานฝีมือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ/ผู้บริหาร 
ระดับ 

ในปัจจุบัน 
ระดับ 

ที่คาดหวัง 
ระดับ 

ในปัจจุบัน 
ระดับ 

ที่คาดหวัง 
ระดับ 

ในปัจจุบัน 
ระดับ 

ที่คาดหวัง 
ระดับ 

ในปัจจุบัน 
ระดับ 

ที่คาดหวัง 
9 10 11 12 13 14 15 16 

1 ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ         
2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์         
3 ทักษะด้านคณิตศาสตร์และการค านวณ         
4 ทักษะในการสื่อสาร         
5 ทักษะในการบริหารจัดการ         
6 ทักษะความสามารถเฉพาะในวิชาชีพ         

หมายเหตุ: ถ๎าทํานเห็นวําผ๎ูท่ีท างานอยูํในกิจการของทํานมีทักษะอยูํในระดับใดของเกณฑ์คะแนน 1-5 ท่ีระบุไว๎ข๎างลํางน้ี โปรดกรอกตัวเลขคะแนนที่ท่านคิดว่าแรงงานของท่านมีทักษะในระดับนั้นๆด้วย 
  1 คะแนน ไมํสามารถปฏิบัติงานในชีวิตประจ าวันตามหน๎าท่ีได๎โดยไมํมีผู๎ควบคุม    3 คะแนน สามารถปฏิบัติงานและแก๎ปัญหาท่ีซับซ๎อนได๎ด๎วยตัวเองและทีมงาน 
  2 คะแนน สามารถปฏิบัติงานในชีวิตประจ าวันตามหน๎าท่ีได๎ด๎วยตนเอง          4 คะแนน สามารถสอนงานเฉพาะด๎านและให๎ค าปรึกษาในงานเฉพาะด๎านแกํเพื่อนรํวมงานผู๎อื่นได๎ 

สามารถแก๎ไขปัญหาเฉพาะหน๎าได๎ด๎วยตนเอง          5 คะแนน สามารถปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานรวมไปถึงให๎ค าปรึกษาแกํผู๎อื่นในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานได๎ 



 

 

 

ค.3 ระดับคุณลักษณะด้านต่างๆ ของผู้ท างานในกิจการ (กรุณาให้คะแนนตามหมายเหตุด้านล่าง) 

 

คุณลักษณะด้านต่างๆ 

กลุ่มแรงงานไร้ฝีมือ กลุ่มแรงงานกึ่งฝีมือ กลุ่มแรงงานฝีมือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ/ผู้บรหิาร 
ระดับ 

ในปัจจุบัน 
ระดับ 

ที่คาดหวัง 
ระดับ 

ในปัจจุบัน 
ระดับ 

ที่คาดหวัง 
ระดับ 

ในปัจจุบัน 
ระดับ 

ที่คาดหวัง 
ระดับ 

ในปัจจุบัน 
ระดับ 

ที่คาดหวัง 
17 18 19 20 21 22 23 24 

1 ความซื่อสัตย์ สุจริต         
2 ความอดทน         
3 ความขยัน หมั่นเพียร         
4 การตรงต่อเวลา         
5 ความรับผิดชอบต่อหน้าที ่         
6 ความมีระเบียบวินัย         
7 ความใฝ่เรียนรู้         
8 การมีจิตสาธารณะ         

หมายเหตุ: ถ๎าทํานเห็นวําผู๎ท่ีท างานอยูํในกิจการของทํานมีคุณลักษณะด๎านตํางๆ อยูํในระดับใดของเกณฑ์คะแนน 1-5 ท่ีระบุไว๎ข๎างลํางนี้ โปรดกรอกตัวเลขคะแนนที่ท่านคิดว่าแรงงานของท่านมีคุณลักษณะด้านต่างๆในระดับ
นั้นๆด้วย 
1 คะแนน น๎อยท่ีสุด     2 คะแนน น๎อย     3 คะแนน ปานกลาง     4 คะแนน มาก     5 คะแนน มากที่สุด 

 

ค.4 ข้อเสนอแนะต่อผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพของแรงงานในกิจการของท่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

หมวด ง. สาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ 
สาเหตุการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการของท่าน 
(เรียงล าดับตามความส าคัญ 1-5 โดย 1 คือ ส าคัญท่ีสุด) 

 1. ปัญหาการลดลงของประชากร 

 2. แรงงานมุํงศึกษาตํอในระดับอุดมศึกษามากขึ้น จนขาดแคลนแรงงานระดับกลาง 
 3. แรงงานที่มีอยูํมคีวามรู๎ ทักษะและประสบการณ์ไมํตรงกับความต๎องการ 
 4. แรงงานย๎ายจากภาคอุตสาหกรรมสูํภาคเกษตรมากขึ้น 
 5. แรงงานผันตัวไปเป็นผู๎ประกอบการ (SMEs) มากขึ้น 
 6. แรงงานเลือกงานหรือการมีทัศนคติในทางลบตํอการท างานประเภทที่ใช๎ทักษะต่ า 
 7. แรงงานสนใจไปท างานตํางประเทศมากข้ึน 
 8. ผู๎เชี่ยวชาญเฉพาะด๎านที่พร๎อมท างานมีน๎อยลงกวําความต๎องการ 
 9. ปัญหาการเข๎าและออก (Job turnover) ของแรงงานอยูํในระดับสูง 
 10. แรงงานที่ท างานยากล าบาก (3D) ได๎คําตอบแทนไมํจูงใจ 
 11. แรงงานย๎ายออกไปท างานในภาคท่ีไมํเป็นทางการมากขึ้น (Informal sector)  
 12. อ่ืนๆ โปรดระบุ...................................................................................................  

ท่านมีแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการอย่างไร 
(เรียงล าดับตามความส าคัญ 1-5 โดย 1 คือ ส าคัญท่ีสุด) 

 1. จ๎างท างานลํวงเวลามากขึ้น 
 2. เพ่ิมคําจ๎างและสวัสดิการเพื่อจูงใจแรงงานใหมํ 
 3. ใช๎เครื่องจักรและเทคโนโลยีทดแทนก าลังแรงงาน 
 4. ผลิตเทําท่ีมีแรงงาน 
 5. จ๎างแรงงานตํางด๎าว 
 6. ย๎ายฐานการผลิตไปตํางประเทศ 
 7. รักษาระดับการผลิตให๎สอดคล๎องกับก าลังการผลิตที่มีอยูํ 
 8. การให๎ข๎อมูลและขําวสารด๎านอาชีพท่ีขาดแคลนให๎ทั่วถึงกลุํมเป้าหมายมากข้ึน 
 9. อ่ืนๆ โปรดระบุ.....................................................................................................  

 
 
 

ขอขอบคุณเป็นอยํางสูงที่ใหค๎วามรํวมมือ 
ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

 
 
 
 
 



 

 

คู่มือการตอบแบบส ารวจความต้องการและการขาดแคลนแรงงาน 
ของสถานประกอบการ 

1.  วัตถุประสงค์ของการส ารวจ 
แบบส ารวจชุดนี้ จัดท าขึ้นเพื่อใช๎ประกอบการส ารวจอุปสงค์แรงงานในระดับจังหวัด โดยการ

ส ารวจ     ความต๎องการบุคลากรของสถานประกอบการ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อน าข๎อมูลที่
ได๎ไปใช๎ประโยชน์   ในการบริหารจัดการและวางแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคนให๎ตรงกับความต๎องการ
ของตลาดแรงงาน 

2.  วิธีการตอบแบบส ารวจ 

การตอบแบบส ารวจจะใช๎วิธีการกรอกค าตอบ ลงในชํองวํางที่ก าหนดไว๎ด๎านท๎ายแตํละค าถาม ทั้งนี้แบบ
ส ารวจชดุนี้ประกอบไปด๎วย 3 สํวน ได๎แกํ   

ก. ข๎อมูลพื้นฐานสถานประกอบการ   
ข. ข๎อมูลผู๎ท างานในกิจการ เชิงปริมาณ 
ค. ข๎อมูลผู๎ท างานในกิจการ เชิงคุณภาพ 
ง. สาเหตุและแนวทางการแก๎ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ 
วิธีการตอบค าถามในแตํละสํวนมีดังนี้ 

ก.  ข้อมูลพื้นฐานสถานประกอบการ 

การตอบค าถามข๎อตํางๆ ในสํวน ก. 

ข้อ 1. เขียนชื่อสถานประกอบการ ลงในพื้นที่วําง______________ 

ข้อ 2. ให๎กรอกเลขทะเบียนนิติบุคคล หรือ เลขทะเบียนพาณิชย์ ลงในชํองด๎านลําง 

ข้อ 3. ให๎กรอกข๎อมูลรหัสมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย ปี 2552 : TSIC 2009  จ านวน 5 หลัก     
(ข๎อนี้ส าหรับเจ๎าหน๎าที่เทํานั้น โดยดูรหัส TISC ได๎จากรายชื่อสถานประกอบการที่ใช๎ในการส ารวจ) 

ข้อ 4. ให๎ใสํเครื่องหมาย  ลงในชํองเขตท่ีสถานประกอบการของทํานเขตท่ีตั้งอยูํ 

ข้อ 5. ให๎เขียนรายละเอียดตํางๆ ของสถานประกอบการ (เลขที่ หมูํ ซอย ถนน ต าบล ฯลฯ) ลงใน       
พ้ืนที่วําง______________ ด๎านท๎ายค าถาม  

ข้อ 6. ถึงข้อ 8. ให๎กรอก รหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ รวมไปถึง E-mail ของสถานประกอบการ    
ที่สามารถติดตํอได ๎

ข้อ 9. ให๎ระบุจ านวนผู๎ท างานทั้งหมดของสถานประกอบการ โดยรวมทั้งลูกจ๎าง และ ผู๎ประกอบการที่ท างานใน
สถานประกอบการ (ไมํรวมแรงงานจ๎างเหมา/ รับเหมาชํวง Outsource/ Subcontract)  

ข้อ 10. ประเภทของสถานประกอบการ (ก าหนดขึ้นเพ่ือใช๎ในการส ารวจฯเทํานั้น) ให๎ระบุประเภทของกิจการ    
ของทํานวําจัดอยูํในสาขาการผลิตประเภทใดใน 29 สาขาที่ระบุไว๎ด๎านลําง แล๎วกรอกรหัสลงในชํองรหัสด๎านขวามือ 
(ข๎อนี้ส าหรับเจ๎าหน๎าที่เทํานั้น โดยดูประเภทของสถานประกอบการ ได๎จากรายชื่อสถานประกอบการที่ใช๎ในการส ารวจ) 

ตัวอย่าง  โรงงานรองเท้า AA ประกอบกิจการผลิตรองเท้าสตรี 
10. ประเภทของสถานประกอบการ 0 6 

 **ให้ระบุวันที่สัมภาษณ์  ชื่อผู้สัมภาษณ์  ซึ่งส่วนนี้อยู่ท้ายแบบส ารวจของหมวด ก. 



 

 

ข.  ข้อมูลผู้ท างานในกิจการ เชิงปริมาณ 

ในสํวนนี้จะเป็นการส ารวจข๎อมูลจ านวนผู๎ท างานทั้งหมดในสถานประกอบการในปัจจุบัน  

ข้อ ข.1  ให๎กรอกตัวเลขจ านวนผู๎ที่ท างานทั้งหมดในกิจการของทําน ในปีปัจจุบัน คือ ปี 2560 โดยจ าแนก
ตามเพศ ระดับการศึกษา และระดับฝีมือของแรงงาน ซ่ึงระดับฝีมือของแรงงาน แบํงออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้  

1) ระดับแรงงานไร้ฝีมือ (Unskilled Level) คือ แรงงานระดับลํางซึ่งไมํจ าเป็นต๎องมีความรู๎ความ
ช านาญ และทักษะฝีมือ เพียงแตํท างานตามค าชี้แนะหรือรูปแบบที่จัดไว๎ได๎เทํานั้น 

2) ระดับแรงงานกึ่งฝีมือ (Semi Skilled Level) คือ แรงงานที่ต๎องท างานอยูํในสายการผลิตซึ่งต๎องใช๎
ทักษะฝีมือในระดับพ้ืนฐาน 

3) ระดับแรงงานฝีมือ (Skilled Level) คือ แรงงานที่ใช๎ทักษะฝีมือในการท างาน สามารถวิเคราะห์และ
แก๎ไขปัญหาในการท างานได๎  

4) ระดับผู้เชี่ยวชาญ/ผู้บริหาร (Professional Level) คือแรงงานระดับผู๎บริหารและผู๎เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด๎านในสาขาตํางๆ ซึ่งมีประสบการณ์ในการท างานเป็นระยะเวลานาน สามารถวางแผนและจัดระบบ
การท างานให๎กับผู๎รํวมงานได๎  

สํวนระดับการศึกษา แบํงออกเป็น 8 ระดับ ดังนี้  
1) ระดับต่ ากวํามัธยมตอนต๎น (ต่ ากวํา ม.3)  
2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)  
3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  
4) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
5) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพข้ันสูง (ปวส.) หรือระดับอนุปริญญา  
6) ระดับปริญญาตรี  
7) ระดับปริญญาโท  
8) ระดับปริญญาเอก 
การกรอกข๎อมูลนั้น ให๎กรอกตัวเลขจ านวนผู๎ที่ท างานอยูํในกิจการของทําน ที่จบการศึกษาระดับต่ ากวํา

มัธยมตอนต๎น (ต่ ากวํา ม.3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น (ม.3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โดยจ าแนกจ านวน
พนักงานและแรงงานทั้งหมดออกตามระดับฝีมือของแรงงาน 

สํวนผู๎ท างานที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง(ปวส.) 
หรือระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ผู๎ตอบแบบสอบถามต๎องจ าแนก
จ านวนผู๎ท างานในกิจการออกตามสาขาที่จบ และตามระดับฝีมือของแรงงาน  

ในการระบุสาขาวิชา (อ๎างอิงจากกระทรวงศึกษาธิการ) ที่ผู๎ซึ่งท างานอยูํในกิจการของทํานเรียนจบมานั้น 
ส าหรับระดับปริญญาตรีขึ้นไปนั้น ในการส ารวจครั้งนี้ได๎แบํงกลุํมสาขาวิชาออกเป็น 14 กลุํมด๎วยกัน ดังนี้ 

1. สาขาวิชา เกษตรกรรม ประมง วนศาสตร์ ประกอบด๎วยคณะตํางๆ เชํน คณะเกษตรศาสตร์  คณะ
เกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม คณะวนศาสตร์ และการประมง เป็นต๎น 

2. สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม ประกอบด๎วยคณะตํางๆ เชํน คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร             
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะสารสนเทศ
ศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมการเกษตร  เป็นต๎น 

3. สาขาวิชา วิศวกรรม สถาปัตยกรรม ประกอบด๎วยคณะตํางๆ เชํน คณะวิศวกรรมศาสตร์   คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นต๎น 



 

4. สาขาวิชา พาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ประกอบด๎วยคณะตํางๆ เชํน คณะบริหารธุรกิจ
และวิทยาการจัดการ คณะบริหารศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี / การจัดการ  คณะวิทยาการจัดการ
และสารสนเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เป็นต๎น 

5. สาขาวิชา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ อักษรศาสตร์ ประกอบด๎วย คณะศิลปศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์และภาษาศาสตร์ คณะโบราณคดี และคณะศาสนศาสตร์ 
เป็นต๎น 

6. สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ประกอบด๎วย คณะนิเทศศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน 

7. สาขาวิชา สุขภาพ การแพทย์ ประกอบด๎วยคณะตํางๆ เชํน คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเทคนิค
การแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะสหเวช
ศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะจิตวิทยา เป็นต๎น 

8. สาขาวิชา คหกรรม บริการ การทํองเที่ยว ประกอบด๎วย คณะอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวและการโรงแรม 
คณะอุตสาหกรรมการบริการ เป็นต๎น 

9. สาขาวิชา ศิลปกรรม จิตรกรรม มัณฑนศิลป์ ประกอบด๎วย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
คณะมัณฑนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นต๎น 

10. สาขาวิชา นิติศาสตร์ 
11. สาขาวิชา รัฐศาสตร์ 
12. สาขาวิชา การศึกษา ประกอบด๎วย คณะครุศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ เป็นต๎น 
13. สาขาวิชา พลศึกษา การกีฬา ประกอบด๎วย คณะพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยี

การกีฬา เป็นต๎น 
14. สาขาวิชา สาขาอ่ืนๆ 
ซึ่งผลรวมของจ านวนผู๎ท างานทั้งหมดในสถานประกอบการข๎อ ข.1 ต๎องเทํากับจ านวนผู๎ท างานรวม         

ในหมวด ก. ข๎อ9 (ตัวอยํางการกรอกข๎อมูลโดยใช๎ข๎อมูลที่ได๎จาก ข.1 ดังตารางด๎านลําง)  

ทั้งนี้ ค าวํา “ผู้ท างาน” ในการส ารวจครั้งนี้ หมายรวมถึง ทุกๆ คนที่ท างานในกิจการ ได๎แกํ ตัวผู๎ประกอบการ 
และลูกจ๎างท้ังหมดที่ท างานอยูํในกิจการของทําน (พนักงานและแรงงานทั้งหมดในทุกฝ่าย) “แต่ไม่นับรวมแรงงาน 
Sub contract (รับเหมาช่วง)”  

ตัวอย่าง  การกรอกข้อมูลข้อ ข.1 จ านวนผู้ท างานในกิจการ จ าแนกตามเพศ ระดับทักษะฝีมือและ
ระดับการศึกษา ในประเภทกิจการที่ 06 การผลิตรองเท้าและเครื่องหนัง 

ตัวอย่าง  โรงงานรองเท้า AA ประกอบกิจการผลิตรองเท้าสตรี 

(1) เจ๎าของโรงงาน (จบปริญญาตรี สาขาสังคมศาสตร์ ท าหน๎าที่เป็นผู๎จัดการโรงงานด๎วย)  
(2) ภรรยาเจ๎าของโรงงาน (จบปริญญาตรี สาขาพาณิชยกรรม ท าหน๎าที่ดูแลฝ่ายบัญชี) 
(3) พนักงานใน Office และโรงงาน รวมทั้งหมด 10 คน (จบ ปวส. สาขาบริการธุรกิจ 4 คน, สาขา

เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 คน / จบ ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ 1 คน, สาขาวิศวกรรม 1 คน, สาขา
จิตรกรรม 1 คน, และสาขารัฐศาสตร์ 2 คน) 

(4) แรงงานรับจ๎างประจ าในโรงงานเย็บรองเท๎าทั้งหมด 40 คน (เป็นผู๎ชาย 10 คน, ผู๎หญิง 30 คน / จบต่ ากวํา 
ม.3 11 คน, ม.3 17 คน, ม.6 9 คน, และ ปวช. สาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 3 คน) 

(5) มีการจ๎างคนในท๎องถิ่นให๎เย็บพ้ืนรองเท๎ามาสํงที่โรงงาน (จ านวนไมํสามารถระบุได๎) 
จากตัวอยํางที่ยกมาข๎างต๎น ผู๎ท างานในกิจการโรงงานรองเท๎า AA ในการส ารวจครั้งนี้ มีรวมทั้งสิ้น 52 คน ตั้งแตํ

หมายเลข (1) ถึง (4) ทั้งนี้จะไมํนับคนในท๎องถิ่น (5) ซึ่งโรงงาน AA จ๎างให๎ผลิตชิ้นสํวนรองเท๎ามาสํงให๎กับโรงงาน 
(แรงงานในท๎องถิ่นในข๎อ (5) ถือวํามีสถานะเป็นแรงงานรับเหมาชํวง)  



 

(โปรดระบุจ านวนคน) 

รหัส ระดับการศึกษา(สาขาวิชา) 

Unskilled 
แรงงานไร้ฝีมือ 

Semi-skilled 
แรงงานกึ่งฝีมือ 

skilled 
แรงงานฝีมือ 

Professional 
ผู้เชี่ยวชาญ/

ผู้บริหาร 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

00 ต่ ากว่า ม.3 2 9 11          

01 ม.3 5 12 17          

02 ม.6      1 8 9       

03 ปวช.             

0301 เกษตรกรรม             

0302 คหกรรม             

0303 อุตสาหกรรม             

0304 พณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ             

0305 ศิลปกรรม             

0306 อุตสาหกรรมการทํองเที่ยว             

0307 อุตสาหกรรมสิ่งทอ        3 3    

0308 ประมง             

0309 เทคโนโลยสีารสนเทศฯ             

0310 สาขาอื่นๆ             

04 ปวส./อนุปริญญา             

0401 เกษตรกรรม             

0402 คหกรรม             

0403 อุตสาหกรรม             

0404 พณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ       1 3 4    

0405 ศิลปกรรม             

0406 อุตสาหกรรมการทํองเที่ยว             

0407 อุตสาหกรรมสิ่งทอ             

0408 ประมง             

0409 เทคโนโลยสีารสนเทศฯ       1  1    

0410 สาขาอื่นๆ             

05 ปริญญาตรี             

0501 เกษตรกรรม ประมง วนศาสตร์             

0502 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
อุตสาหกรรม 

       1 1    

0503 วิศวกรรม สถาปัตยกรรม       1  1    

0504 
พาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร์ 

         1  1 

0505 
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
อักษรศาสตร์ 

         1  1 

0506 นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์             

0507 สุขภาพ การแพทย์             

0508 คหกรรม บริการ การทํองเที่ยว             

0509 
ศิลปกรรม จิตรกรรม 
มัณฑนศิลป ์

       1 1    

0510 นิติศาสตร์             

0511 รัฐศาสตร์       1 1 2    

0512 การศึกษา             

0513 พลศึกษา การกีฬา             

0514 สาขาอื่นๆ             

*รวมทั้งหมด 52 คน (จ านวนรวมทั้งหมดในข้อ ข.1 ต้องเท่ากับ จ านวนผู้ท างานรวม ในหมวด ก. ข้อ14) 



 

ข๎อ ข.2  การเข๎าออกงานของแรงงานในกิจการในปีที่ผํานมา (ปี 2559) เนื่องจากข๎อมูลการเข๎าออกของ
พนักงานจ าเป็นต๎องใช๎ข๎อมูลรวมทั้งปี ดังนั้นข๎อมูลที่กรอกจะเป็นข๎อมูลในปีที่ผํานมาแล๎ว ในที่นี้ได๎แกํปี 2559      
โดยผู๎ตอบแบบสอบถามต๎องกรอกจ านวนลูกจ๎างที่รับเข๎าท างานแทนคนเกําท่ีออกไปและรับเข๎าท างานในต าแหนํง
งานใหมํที่เปิดรับในปี 2559 และจ านวนลูกจ๎างที่ออกจากงานจ าแนกตามสาเหตุในการเข๎าและออกงานของแรงงาน
ในกิจการของทํานให๎ชัดเจน ทั้งนี้ข๎อมูลที่ได๎จากแบบสอบถามสํวนนี้ จะถูกน ามาใช๎ในการวิเคราะห์ความต๎องการ
แรงงานเพ่ือทดแทนแรงงานเดิมที่ออกไปในระดับจังหวัด และระดับประเทศ 

ข๎อ ข.3 เป็นการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ “ต าแหนํงงาน” (คอลัมน์ 20) ของแรงงานในสถาน
ประกอบการของทําน โดยให๎ระบุต าแหนํงงานซึ่งจ าเป็นต๎องใช๎ในกิจการของทําน ที่ทํานคิดวําต๎องการเพ่ิมเพ่ือ
ทดแทนต าแหนํงที่วํางอยูํหรือจ๎างเพิ่มเพ่ือขยายธุรกิจ และที่ทํานคิดวําขาดแคลน (คือ ต าแหนํงงานที่ทํานไมํสามารถ
หาแรงงานมาท างานได๎ในชํวง 6 เดือน หรือ 180 วันที่ผํานมา) โดยระบุได๎มากกวํา 1 ต าแหนํงงาน ซึ่งต าแหนํง
ดังกลําวในการส ารวจครั้งนี้ ต๎องระบุดังตํอไปนี้ 

ลักษณะของงานที่ท า (คอลัมน์ 21) คือ ค าอธิบายสั้นๆ เพ่ือขยายความต าแหนํงงานวํามีลักษณะการท างาน
อยํางไร เชํน ต าแหนํง วิศรกร ลักษณะงานที่ท า .... 

วุฒิการศึกษา (คอลัมน์ 22) ประกอบด๎วย 1) ต่ ากวําม.3  2) ม.3  3) ม.6  4) ปวช. 5) ปวส./อนุปริญญา      
6) ปริญญาตรี  7) ปริญญาโท  8) ปริญญาเอก 

สาขาวิชา (คอลัมน์ 23) หมายถึง สาขาวิชาเอกของแตํละวุฒิการศึกษา (มาตรฐานระดับการศึกษาและวุฒิ
การศึกษา กรมการจัดหางาน) เชํน ปวช. ชํางกํอสร๎าง , ปวส. ชํางเขียนแบบโยธา , ป.ตร ีการโรงแรม เป็นต๎น 

ระดับทักษะฝีมือ (คอลัมน์ 24) ประกอบด๎วย 1) แรงงานไร๎ฝีมือ 2) แรงงานกึ่งฝีมือ 3) แรงงานฝีมือ          
4) ผู๎เชี่ยวชาญ/ผู๎บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน (คอลัมน์ 25) หมายถึง จ านวนปีที่เคยผํานงานในต าแหนํงงานที่ต๎องการ  
จ านวนที่ต้องการ (คอลัมน์ 26) หมายถึง จ านวนของแรงงานที่ต๎องการจ๎างเพ่ิมเพ่ือทดแทนต าแหนํงที่วํา

งอยูํหรือจ๎างเพ่ิมเพ่ือขยายธุรกิจ 
จ านวนที่ขาดแคลน (คอลัมน์ 27) หมายถึง จ านวนของแรงงานที่ต๎องการแตํไมํสามารถหาแรงงาน       

มาท างานได๎ในชํวง 6 เดือน หรือ 180 วัน ที่ผํานมา 
ทั้งนี้ต าแหนํงงานที่ทํานตอบจะถูกรวบรวมเข๎าตามหมวดอาชีพตํางๆ โดยเจ๎าหน๎าที่ ตามการจัดประเภทตาม

มาตรฐานอาชีพ 2544  
**รายละเอียดเพ่ิมเติมการจัดประเภทอาชีพ สามารถดูได๎จากรายงานการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ 2544 

(ได๎จัดเตรียมไว๎ให๎ในรูปแบบไฟล์ข๎อมูลแล๎ว) 
 

ตัวอย่าง  การกรอกข้อมูลข้อ ข.3 ต าแหน่งงานที่ต้องการและขาดแคลน ในประเภทกิจการที่ 04 สิ่งทอ 
เครื่องนุ่งห่ม 

 รหัส ต าแหน่งงาน ลักษณะงานที่ท า วุฒิการศึกษา สาขาวชิา ระดับทักษะฝีมือ ประสบการณ ์ จ านวน 
ที่ต้องการ 

จ านวน 
ที่ขาดแคลน 

 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
1       วิศวกร

ไฟฟ้า 
ออกแบบระบบไฟฟ้า
วางแผนและควบคุมการ
ผลิต ติดตั้ง ทดสอบ 

ปริญญาตร ี วิศวกรรม 
ไฟฟ้า 

ผู๎เชี่ยวชาญ 10 ปี 1 1 

2       ชํางไฟฟ้า ติดตั้งและซํอมอุปกรณ์
ไฟฟ้าและเคร่ืองใชไ๎ฟฟา้
ในโรงงาน 

ปวส. ชํางไฟฟ้า 
(ติดตั้ง

ควบคุม) 

แรงงานฝีมือ 4 ปี 2 1 

3       พนักงาน
บัญช ี

บันทึกรายการทางธุรกิจ
การเงินทั้งหมดของ
บริษัท 

ปวส. การบัญช ี แรงงานฝีมือ 2 ปี 1  

4       ชํางเย็บ เย็บจักร ประดิษฐ์ 
ดัดแปลง ซํอมสิ่งทอ 

ม.6 หัตถกรรม แรงงานกึ่ง
ฝีมือ 

1 ปี 7 5 



 

จากตัวอยํางในตารางนี้ จะเห็นได๎วํา “ชื่อต าแหน่ง” ที่ระบุนี้ เป็นชื่อต าแหนํงที่เรียกกันในประเภทกิจการนั้นๆ  
เชํน ต าแหนํงงานที่ 3 ชื่อต าแหนํง “ชํางเย็บ” ในแตํละสถานประกอบกิจการที่อยูํในประเภทกิจการสิ่งทอ 
เครื่องนุํงหํม อาจเรียกแตกตํางกันบ๎างเล็กน๎อย เชํน พนักงานเย็บ หรือพนักงานเย็บจักรอุตสาหกรรม หรือพนักงาน
ฝ่ายผลิต (เย็บ) เป็นต๎น  ให๎ถือวําเป็นต าแหนํงเดียวกัน   

ส าหรับการลง “รหัส” ให๎เทียบเคียง ชื่อต าแหนํงที่ระบุไว๎ (คอลัมน์ 19) กับการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ 
2544  เชํน   

- ต าแหนํงงานที่ 2  ชํางไฟฟ้า  ชื่ออาชีพที่ระบุไว๎ในการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ 2544 ได๎แก ํ     
“ชํางไฟฟ้าทั่วไป” รหัส 713710 มีค านิยามลักษณะงานวํา “เดินและซํอมสายไฟฟ้า ติดตั้งและซํอม
อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช๎ไฟฟ้าขนาดเล็กใน บ๎านเรือน สถานประกอบการ หรือโรงงาน : ก าหนดต าแหนํง
และรายการติดตั้ง เชํน แผงจํายไฟฟ้า มิเตอร์ และจุดจํายกระแสไฟฟ้าเพ่ือแสงสวํางและก าลัง” 

- ต าแหนํงงานที่ 3 พนักงานบัญชี ชื่ออาชีพที่ระบุไว๎ในการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ 2544 ได๎แกํ  
“พนักงานบัญชี” รหัส 343320 มีค านิยามลักษณะงานวํา “บันทึกรายการทางธุรกิจการเงินทั้งหมด
ขององค์การอยํางสมบูรณ์และเป็นระเบียบ แบบแผน : ตรวจสอบความถูกต๎องของเอกสารและบันทึก
ของเจ๎าหน๎าที่เกี่ยวกับการจํายเงิน การรับเงิน และธุรกิจการเงินอ่ืนๆและลงบัญชีแยกประเภท ; 
ตรวจสอบการลงบัญชี ท าการค านวณ และรวมยอดเงินเทําที่จ าเป็น” 

 

ค.  ข้อมูลผู้ท างานในกิจการ เชิงคุณภาพ 
แบบสอบถามในสํวนนี้จะเป็นการส ารวจข๎อมูลผู๎ท างานในเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับความสามารถ ทักษะและ

คุณลักษณะของผู๎ที่ท างานอยูํในกิจการของทําน 
การตอบค าถามข๎อตํางๆ ในสํวน ค. 

ข้อ ค.1 เป็นการสอบถามถึงระดับความสามารถในด๎านตํางๆ ของผู๎ที่ท างานอยูํในกิจการของทําน ในปัจจุบัน รวมไปถึง
ระดับความสามารถที่ทํานคาดหวังให๎ผู๎ที่ท างานอยูํในกิจการของทํานมี ทั้งนี้ การตอบค าถามให๎ตอบเฉพาะในกลุํม
แรงงานระดับที่มีอยูํในกิจการของทํานเทํานั้น โดยความสามารถด๎านตํางๆ นั้น ประกอบด๎วย 1) ความรู้ด้าน
กฎหมายและกฎระเบียบในวิชาชีพ 2) ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 3) ความรู้ด้านธุรกิจ  
4) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กร 5) ความรู้เฉพาะในสาขาวิชาชีพ 

การประเมินความสามารถของแรงงานจะแยกประเมินแรงงานเป็น 5 กลุํมตามระดับฝีมือแรงงานโดยมี
เกณฑ์การให๎คะแนนตั้งแตํ 1 ถึง 5 ดังที่ได๎ระบุไว๎ในแบบสอบถาม  

 

ตัวอย่าง  การกรอกข้อมูลข้อ ค.1 ระดับความสามารถด้านต่างๆ ของผู้ท างาน 

 ความสามารถ 

กลุํมแรงงานไร๎ฝีมอื  กลุํมแรงงานกึ่งฝมีือ กลุํมแรงงานฝีมือ 
กลุํมผู๎เชี่ยวชาญ/

ผู๎บริหาร 
ระดับ 

ในปัจจุบัน 
ระดับ 

ที่คาดหวัง 
ระดับ 

ในปัจจุบัน 
ระดับ 

ที่คาดหวัง 
ระดับ 

ในปัจจุบัน 
ระดับ 

ที่คาดหวัง 
ระดับ 

ในปัจจุบัน 
ระดับ 

ที่คาดหวัง 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ความรู๎ด๎านกฎหมายและกฎระเบียบในวิชาชีพ 1 1 1 2 3 4 4 4 
2 ความรู๎ด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหมํ 1 2 2 3 3 4 4 4 
3 ความรู๎ด๎านธุรกิจ 1 1 2 2 3 4 4 4 
4 ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับองค์กร 2 2 3 3 4 4 4 5 
5 ความรู๎เฉพาะในสาขาวิชาชีพ 1 1 1 1 3 4 4 4 

 

ข้อ ค.2 เป็นการสอบถามเกี่ยวกับระดับทักษะด๎านตํางๆ และข้อ ค.3 ระดับคุณลักษณะด๎านตํางๆ ของผู๎
ท างานในกิจการของทํานในปัจจุบัน รวมไปถึงระดับทักษะและระดับคุณลักษณะที่ทํานคาดหวังให๎ผู๎ท างานที่อยูํใน
กิจการของทํานม ีโดยข๎อค าถามข๎อ ค.2 และ ค.3 มีลักษณะการตอบค าถามและวิธีกรอกข๎อมูลเชํนเดียว ข๎อ ค.1  
 ข้อ ค.4 ข๎อเสนอแนะตํอผู๎เกี่ยวข๎องในการพัฒนาคุณภาพของแรงงานในกิจการของทําน เป็นค าถาม
ปลายเปิดให๎สถานประกอบกิจการกรอกความคิดเห็นตามที่ต๎องการเสนอ 

 



 

ง. สาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ 
 

แบบสอบถามในสํวนนี้เป็นการส ารวจความคิดเห็นของผู๎ประกอบการ เกี่ยวกับสาเหตุการขาดแคลนแรงงาน
ของสถานประกอบการ โดยให๎ใสํตัวเลข 1-5 ซึ่งเรียงล าดับตามความส าคัญของสาเหตุและแนวทางการแก๎ไขปัญหา 
โดยเลข 1 คือสาเหตุส าคัญที่สุดของการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ และกรอกตัวเลขลงในชํองวําง
ด๎านซ๎ายของสาเหตุและแนวทางการแก๎ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ 

ตัวอย่าง โรงงานรองเท้า AA มีสาเหตุการขาดแคลนแรงงาน โดยเรียงล าดับความส าคัญจาก 1-5 ดังนี้ 
2) แรงงานมีความรู๎ ทักษะและประสบการณ์ไมํตรงกับความต๎องการ  
3) แรงงานมุํงศึกษาตํอในระดับอุดมศึกษามากข้ึน จนขาดแคลนแรงงานระดับกลาง 
4) ปัญหาการลดลงของประชากร 
5) แรงงานเลือกงานหรือการมีทัศนคติในทางลบตํอการท างานประเภทที่ใช๎ทักษะต่ า 
6) แรงงานย๎ายจากภาคอุตสาหกรรมสูํภาคเกษตรมากขึ้น 

และมีแนวทางการแก๎ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานของผู๎ประกอบการ โดยเรียงล าดับความส าคัญจาก 1-5 มีดังนี ้

1) เพ่ิมคําจ๎างและสวัสดิการเพื่อจูงใจแรงงานใหมํ 
2) จ๎างท างานลํวงเวลามากขึ้น 
3) ผลิตเทําท่ีมีแรงงาน 
4) ใช๎เครื่องจักรและเทคโนโลยีทดแทนก าลังแรงงาน 
5) รักษาระดับการผลิตให๎สอดคล๎องกับก าลังการผลิตที่มีอยูํ 

 

ตัวอย่าง การกรอกข้อมูลข้อ ง. สาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ 
 

หมวด ง. สาเหตแุละแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ 

สาเหตุการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการของทา่น 
(เรียงล าดับตามความส าคัญ 1-5 โดย 1 คือ ส าคัญที่สุด) 

 1. ปัญหาการลดลงของประชากร 
 2. แรงงานมุํงศึกษาตํอในระดับอุดมศึกษามากขึ้น จนขาดแคลนแรงงานระดับกลาง 
 3. แรงงานที่มีอยูํมีความรู ๎ทักษะและประสบการณ์ไมํตรงกับความต๎องการ 
 4. แรงงานย๎ายจากภาคอุตสาหกรรมสูํภาคเกษตรมากขึ้น 
  5. แรงงานผันตัวไปเป็นผู๎ประกอบการ (SMEs) มากขึ้น 
 6. แรงงานเลือกงานหรือการมีทัศนคติในทางลบตํอการท างานประเภทที่ใชท๎ักษะต่ า 
 7. แรงงานสนใจไปท างานตํางประเทศมากขึ้น 
 8. ผู๎เชี่ยวชาญเฉพาะด๎านที่พร๎อมท างานมีน๎อยลงกวําความต๎องการ 
 9. ปัญหาการเขา๎และออก (Job turnover) ของแรงงานอยูํในระดับสูง 
 10. แรงงานที่ท างานยากล าบาก (3D) ได๎คําตอบแทนไมํจูงใจ 
 11. แรงงานย๎ายออกไปท างานในภาคที่ไมํเป็นทางการมากขึ้น (Informal sector)  
 12. อื่นๆ โปรดระบุ................................................................................................... 
 

ท่านมีแนวทางการแก้ไขปญัหาการขาดแคลนแรงงาน                          
ของสถานประกอบการอยา่งไร 
(เรียงล าดับตามความส าคัญ 1-5 โดย 1 คือ ส าคัญที่สุด) 

 1. จ๎างท างานลํวงเวลามากขึ้น 
 2. เพิ่มคําจ๎างและสวัสดิการเพื่อจูงใจแรงงานใหมํ 
 3. ใช๎เครื่องจักรและเทคโนโลยีทดแทนก าลังแรงงาน 
 4. ผลิตเทําที่มีแรงงาน 
 5. จ๎างแรงงานตํางด๎าว 
 6. ยา๎ยฐานการผลิตไปตํางประเทศ 
 7. รักษาระดับการผลิตให๎สอดคล๎องกับก าลังการผลิตที่มีอยูํ 
 8. การใหข๎๎อมูลและขาํวสารด๎านอาชีพที่ขาดแคลนให๎ทั่วถึง

กลุํมเป้าหมายมากขึ้น 
 9. อื่นๆ โปรดระบุ............................................................................ 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
ก. ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน                                                                                 เลขที่แบบสอบถาม …………………………  
 

1. ชื่อหน่วยงาน____________________________________________ 
    ______________________________________________________ 
2. เลขที่ __________________________________________________ 
3. ซอย  __________________________________________________ 
4. ถนน___________________________________________________ 
5. หมู่ท่ี   _________________________________________________ 
6. ต าบล/แขวง  ____________________________________________ 
7. อ าเภอ/เขต  _____________________________________________ 
8. จังหวัด _________________________________________________ 
9. รหัสไปรษณีย์  ___________________________________________ 
10. เบอร์โทรศัพท์  __________________________________________ 
11. e-mail _______________________________________________ 
 

ระดับการศึกษาที่มผีู้ส าเร็จการศึกษา (ในปีการศึกษา 2558 จ าแนกตามระดับการศึกษา) 
 
 

12. มธัยมศกึษาตอนต๎น  
 

13. มัธยมศกึษาตอนปลาย  
 

14. ปวช.  
 

15. ปวส.  
 

16. อนุปรญิญา  
 

17. ปริญญาตร ี  
 

18. ปริญญาโท  
 

19. ปริญญาเอก  
 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

ใสํเครื่องหมาย  ในชํองระดับการศึกษาที่มีผูส๎ าเร็จการศึกษา 
 

 

วันที่ให้ข้อมูล : ............................................................................................... 

ชื่อผู้ให้ข้อมูล : ............................................................................................... 
 
 

แบบส ารวจข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา  
ปีการศึกษา 2558 (จบการศึกษาปี พ.ศ. 2559) 

 



 

 
 

ข.1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา* ในปีการศึกษา 2558 จ าแนกตามระดับการศึกษา  

(ระบุจ านวนคน) 

รหัส 
 

ระดับการศึกษา 
 

ชาย หญิง 
1 2 

0101 ม.3    
0201 ม.6   
*หมายเหตุ : รวมสถานศึกษาของรัฐและเอกชน 

ข.2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และอนุปรญิญา* ในปีการศึกษา 2558 จ าแนกตามระดับการศึกษา  

(ระบุจ านวนคน) 

รหัส 
 
 

ระดับการศึกษา 
(สาขาวิชา) 

ปวช. ปวส./อนุปริญญา 
ชาย หญิง ชาย หญิง 

3 4 5 6 

0301 เกษตรกรรม     
0302 คหกรรม     
0303 อุตสาหกรรม     
0304 พณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ     
0305 ศิลปกรรม     
0306 อุตสาหกรรมการทํองเที่ยว     
0307 อุตสาหกรรมสิ่งทอ     
0308 ประมง     
0309 เทคโนโลยีสารสนเทศฯ     
0310 สาขาอ่ืนๆ (ระบุ)     
*หมายเหตุ : รวมสถานศึกษาของรัฐและเอกชน 

 

 
 
 
 



 

ข.3 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป ในปีการศึกษา 2558 จ าแนกตามระดับการศึกษา  
(ระบุจ านวนคน) 

รหัส 
 
 

ระดับการศึกษา 
(สาขาวิชา) 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

7 8 9 10 11 12 

0501 เกษตรกรรม ประมง วนศาสตร ์       
0502 วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี อุตสาหกรรม       
0503 วิศวกรรม สถาปัตยกรรม       
0504 พาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร ์       
0505 มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ อักษรศาสตร ์       
0506 นิเทศศาสตร ์วารสารศาสตร ์       
0507 สุขภาพ การแพทย ์       
0508 คหกรรม บริการ การทํองเที่ยว       
0509 ศิลปกรรม จิตรกรรม มณัฑนศลิป ์       
0510 นิติศาสตร ์       
0511 รัฐศาสตร ์       
0512 การศึกษา       
0513 พลศึกษา การกีฬา       
0514 สาขาอ่ืนๆ (ระบุ)       

ข.4 ข้อมูลอืน่ๆ ของผู้จบการศึกษา (อัตราการศึกษาต่อ (ชาย) + อัตราการมีงานท า(ชาย) ต้องไม่เกิน 100%) (อัตราการศึกษาต่อ (หญิง) + อัตราการมีงานท า(หญิง) ต้องไม่เกิน 100%) 
แตํละเพศอาจจะรวมกันแล๎วอาจไมํถึง 100% ก็ได๎ ตามตัวอยาํงในคูํมือ แตํ!!! ต๎องไปเกิน 100% 

อัตราการศึกษาต่อ (ร้อยละ) อัตราการมีงานท าของนักศึกษาที่เรียนจบ (ร้อยละ) 

รหัส ระดับการศึกษาท่ีจบ ชาย หญิง รหัส ระดับการศึกษาท่ีจบ ชาย หญิง 
13 14 15 16 

01 จบ ม.3 แล้วเรียนต่อ % % 01 ม.3 1% 1% 
02 จบ ม.6 แล้วเรียนต่อ % % 02 ม.6   1% 1% 
03 จบ ปวช. แล้วเรียนต่อ % % 03 ปวช. 1% 1% 
04 จบ ปวส./อนุปริญญา แล้วเรียนต่อ % % 04 ปวส./อนุปริญญา 1% 1% 
05 จบ ปริญญาตรี แล้วเรียนต่อ % % 05 ปริญญาตรี 1% 1% 
06 จบ ปริญญาโท แล้วเรียนต่อ % % 06 ปริญญาโท 1% 1% 

ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ให้ความร่วมมือ 

ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน



คู่มือการตอบแบบส ารวจข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

1.  วัตถุประสงค์ของการส ารวจ 
แบบสอบถามชุดนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช๎ประกอบการส ารวจข๎อมูลผู๎ส าเร็จการศึกษาในระดับจังหวัด  โดย

การส ารวจแนวโน๎มการผลิตบุคลากรของสถานศึกษาในเชิงปริมาณ รวมไปถึงแนวโน๎มการเรียนตํอและการเข๎า
สูํตลาดแรงงานของแรงงานในแตํละจังหวัด เพ่ือน ามาใช๎เป็นฐานข๎อมูลในการตัดสินใจวางแผนการผลิตและ
พัฒนาก าลังคน 

2.  วิธีการตอบแบบสอบถาม 
แบบสอบถามชุดนี้ถูกออกแบบให๎งํายตํอการกรอกข๎อมูลและการประมวลผล โดยการตอบ

แบบสอบถามจะใช๎วิธีการกรอกรหัสค าตอบ (ท่ีได๎จัดเตรียมไว๎แล๎ว) ลงในชํองวํางที่ก าหนดไว๎ด๎านท๎าย          
แตํละค าถาม ทั้งนี้แบบสอบถามชุดนี้ประกอบไปด๎วย 3 สํวน ได๎แกํ   

ก. ข๎อมูลพื้นฐานสถานศึกษา 
ข. ข๎อมูลด๎านการผลิตบุคลากรของสถานศึกษา 
วิธีการตอบค าถามในแตํละสํวนมีดังนี้ 

ก.  ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา 
ในสํวนนี้จะเป็นการกรอกรายละเอียดของสถาบันการศึกษา รวมไปถึงประเภทและระดับการเรียนการ

สอนของสถาบันการศึกษา  
การตอบค าถามข้อต่างๆ ในส่วน ก. 
ข้อ 1. ถึงข้อ 8. ให๎เขียนรายละเอียดตํางๆ ของหนํวยงาน (ชื่อหนํวยงาน จังหวัด อ าเภอ ฯลฯ)       

ลงในพื้นที่วําง______________ ด๎านท๎ายค าถาม  
ข้อ 9. ถึงข้อ 11. ให๎กรอกเลขที่ รหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดตํอได๎ และE-mail     

ลงในชํองรหัสด๎านขวามือ 
ตัวอย่าง การกรอกรหัสไปรษณีย์ และหมายเลขโทรศัพท์ (ใช้ตัวอย่างอ าเภอปราณบุรี         

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) 

9. รหัสไปรษณีย์  7 7 1 2 0 
 

10. หมายเลขโทรศัพท์ 0 3 2 6 2 2 X X X  

ข้อ 12. ถึง 19.  ระดับการศึกษาที่มผีู๎ส าเรจ็การศกึษา ให๎ทํานใสํ ลงในชํองด๎านขวามือ ในทุก
ระดับการศึกษาที่มีผู๎ส าเร็จการศึกษา  

ตัวอย่าง  การกรอกข้อมูลระดับการศึกษาที่มีผู้ส าเร็จการศึกษา 

ระดับการศึกษาที่มผีู้ส าเร็จการศึกษา 
 
 

12. มัธยมศึกษาตอนต๎น  
 

13. มัธยมศึกษาตอนปลาย  
 

14. ปวช.  
 

15. ปวส.  
 

16. อนุปริญญา  
 

17. ปริญญาตรี  
 

18. ปริญญาโท  
 

19. ปริญญาเอก   
 



 

ข.  ข้อมูลด้านการผลิตบุคลากรของสถานการศึกษา 

ในสํวนนี้จะเป็นการส ารวจข๎อมูลเชิงปริมาณของการผลิตบุคลากรในระดับการศึกษาตํางๆ ในปัจจุบัน 
โดยจะท าการส ารวจผู๎จบการศึกษาจ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และสาขาวิชาที่จบ  

การตอบค าถามข้อต่างๆ ใน ข. 
ข้อ ข.1 ระบุจ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ในปีการศึกษา 2558 (จบการศึกษา        

ปี2559) จ าแนกตามเพศ โดยกรอกจ านวนตัวเลขผู๎จบลงในชํองวํางด๎านขวามือในตาราง (หากหนํวยงานของ
ทํานไมํมีข๎อมูลผู๎ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยม ไมํต๎องตอบแบบสอบถามในสํวนนี้)  

ข้อ ข.2  ระบุจ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษาในระดับปวช . ปวส.หรืออนุปริญญา ในปีการศึกษา 2558    
(จบการศึกษา ปี2559) จ าแนกตามเพศ (หากหนํวยงานของทํานไมํมีข๎อมูลผู๎ส าเร็จการศึกษาในระดับปวช.   
และ ปวส. ไมํต๎องตอบแบบสอบถามในสํวนนี้) 

ข้อ ข.3 ระบุจ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในปีการศึกษา 
2558 (จบการศึกษาปี2559) จ าแนกตามเพศ (หากหนํวยงานของทํานไมํมีข๎อมูลผู๎ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ไมํต๎องตอบแบบสอบถามในสํวนนี้) 

ในการกรอกตัวเลขจ านวนผู๎จบการศึกษาในระดับ ปวช. ขึ้นไป จ าแนกตามสาขาที่จบนั้น (ข๎อ ข.2 
และ ข.3) ให๎ผู๎ตอบแบบสอบถามเลือกกรอกข๎อมูลเฉพาะในระดับการศึกษาและสาขาท่ีหนํวยงานของทําน
จัดเก็บข๎อมูล โดยระบุจ านวนผู๎จบการศึกษาเฉพาะในปีการศึกษา 2558 เทํานั้น ทั้งนี้ขอความกรุณากรอก
ข๎อมูลจ าแนกตามสาขาที่ระบุไว๎ภายในแบบสอบถาม ให๎ครบตามสาขาวิชาที่หนํวยงานของทํานจัดเก็บข๎อมูล 
โดยการกรอกข๎อมูล ขอให๎ผู๎ตอบแบบสอบถามกรอกข๎อมูลลงเฉพาะในชํองรายสาขาวิชาเทํานั้น โดยไมํต๎อง
กรอกข๎อมูลผู๎จบรวมทั้งหมดในแตํละระดับ (ปลํอยชํอง ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ฯลฯ วํางไว๎)  เนื่องจากในสํวน
ของจ านวนรวมของผู๎จบการศึกษาในแตํละระดับ ทางเจ๎าหน๎าที่ผู๎รวบรวมแบบสอบถามจะน าไปประมวลผลรวม
เองด๎วยซอฟต์แวร์อีกครั้ง ทั้งนี้หากมีข๎อมูลสาขายํอยนอกเหนือจากท่ีระบุไว๎ภายในแบบสอบถาม และไมํ
สามารถจ าแนกประเภทได๎ จึงคํอยระบุจ านวนผู๎จบในชํองสาขาอ่ืนๆ และถ๎าเป็นไปได๎ขอความกรุณาเขียนชื่อ
สาขาที่ไมํสามารถระบุได๎ก ากับมาภายในแบบสอบถามด๎วย 

ในการระบุสาขาวิชาที่มีนักศึกษาจบนั้น ส าหรับระดับปริญญาตรีขึ้นไปนั้น ในการส ารวจครั้งนี้ได๎
แบํงกลุํมสาขาวิชาออกเป็น 14 กลุํมด๎วยกัน ดังนี้ 

1. สาขาวิชา เกษตรกรรม ประมง วนศาสตร์ ประกอบด๎วยคณะตํางๆ เชํน คณะเกษตรศาสตร์ 
คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม คณะวนศาสตร์ และการประมง เป็นต๎น 

2. สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม ประกอบด๎วยคณะตํางๆ เชํน คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม คณะสารสนเทศศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมการเกษตร เป็นต๎น 

3. สาขาวิชา วิศวกรรม สถาปัตยกรรม ประกอบด๎วยคณะตํางๆ เชํน คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นต๎น 

4. สาขาวิชา พาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ประกอบด๎วยคณะตํางๆ เชํน  คณะ
บริหารธุรกิจและวิทยาการจัดการ คณะบริหารศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี / การจัดการ คณะ
วิทยาการจัดการและสารสนเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เป็นต๎น 

 
 
 
 



 

 
5. สาขาวิชา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ อักษรศาสตร์ ประกอบด๎วย คณะศิลปศาสตร์ คณะ

สังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์และภาษาศาสตร์ คณะโบราณคดี และ
คณะศาสนศาสตร์ เป็นต๎น 

6. สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ประกอบด๎วย คณะนิเทศศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน 

7. สาขาวิชา สุขภาพ การแพทย์ ประกอบด๎วยคณะตํางๆ เชํน คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเทคนิค
การแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  
คณะสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะจิตวิทยา เป็นต๎น 

8. สาขาวิชา คหกรรม บริการ การท่องเที่ยว ประกอบด๎วย คณะอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวและการ
โรงแรม คณะอุตสาหกรรมการบริการ เป็นต๎น 

9. สาขาวิชา ศิลปกรรม จิตรกรรม มัณฑนศิลป์ ประกอบด๎วย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์ คณะมัณฑนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นต๎น 

10. สาขาวิชา นิติศาสตร์ 

11. สาขาวิชา รัฐศาสตร์ 

12. สาขาวิชา การศึกษา ประกอบด๎วย คณะครุศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ เป็นต๎น 

13. สาขาวิชา พลศึกษา การกีฬา ประกอบด๎วย คณะพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
เทคโนโลยีการกีฬา เป็นต๎น 

14. สาขาวิชา สาขาอ่ืนๆ 
ข๎อ ข.4  ข๎อมูลอ่ืนๆ ของผู๎จบการศึกษา ในสํวนนี้ได๎แกํอัตราการเรียนตํอของนักศึกษาที่จบในแตํละ

ระดับชั้น และร๎อยละของนักศึกษาที่เรียนจบแล๎วมีงานท า การตอบค าถามให๎ทํานระบุเป็นร๎อยละ (%)       
โดยกรอกข๎อมูลในตารางด๎านขวามือของแตํละระดับการศึกษาที่ทํานเปิดสอน  ทั้งนี้ อัตราการศึกษาตํอ (ชาย) 
+ อัตราการมีงานท า (ชาย) ต๎องไมํเกิน 100% และอัตราการศึกษาตํอ (หญิง) + อัตราการมีงานท า(หญิง) ต๎อง
ไมํเกิน 100% ซ่ึงแตํละเพศอาจจะรวมกันแล๎วไมํถึง 100% ได๎ ตามตัวอยําง แตํ!!! ต๎องไปเกิน 100% 

ตัวอย่าง  การตอบค าถามข้อ ข.4 ข้อมูลอ่ืนๆ ของผู้จบการศึกษา 

อัตราการศึกษาต่อ (ร้อยละ) อัตราการมีงานท าของนักศึกษาที่เรียนจบ(ร้อยละ) 
รหัส 

 
ระดับการศึกษา 

ที่จบ 
ชาย หญิง รหัส 

 
ระดับการศึกษา 

ที่จบ 
ชาย หญิง 

13 14 15 16 
01 จบ ม.3 แล้วเรียนต่อ % % 01 ม.3 % 1% 
02 จบ ม.6 แล้วเรียนต่อ % % 02 ม.6   % 1% 
03 จบ ปวช. แล้วเรียนต่อ 85% 90% 03 ปวช. 5% 5% 
04 จบ ปวส./อนุปริญญาแล้วเรียนต่อ 40% 60% 04 ปวส./อนุปริญญา 3% 1% 
05 จบ ปริญญาตรี แล้วเรียนต่อ % % 05 ปริญญาตรี % 1% 
06 จบ ปริญญาโท แล้วเรียนต่อ % % 06 ปริญญาโท % 1% 

 
 


